РАЗДЕЛ І
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА

I.

2020/2021 ГОДИНА
Средно училище „Христо Ботев” е най-голямото училище в община Септември и
е средищно за учениците от селата Злокучене, Лозен, Ковачево и Варвара. Изградило е
безспорен авторитет в област Пазарджик и е с водеща роля сред образователните
институции в община Септември. Училището е иновативно, с утвърдени традиции и
многогодишна история, с подготвени и високо мотивирани кадри, които непрекъснато
повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на педагогическите
специалисти в образователния процес. Постигнатите успехи са резултат от съвместната
работа, взаимното доверие и сътрудничеството на екипа от ученици, родители, учители
и служители изградили училищна общност, която поставя ученика в центъра на
образователния процес.
През учебната 2020/2021 година беше въведена иновация с цел повишаване
критичното мислене и творчеството на учениците в СУ „Христо Ботев“ гр. Септември и
създаване на позитивен организационен климат в училищната общност. Проектът е
стартиращ за Средно училище „Христо Ботев“ гр. Септември. Той е вдъхновен от
желанието на ръководството и колектива на СУ „Христо Ботев“ да бъде първото
иновативно училище в община Септември. Продължителност на проекта за иновативно
училище: 3 години - до края на 2022/2023.
Иновацията

беше

представена

на

междуинституционално

обучение,

организирано от РУО – Пазарджик, на което присъстваха учителски колективи от почти
всички училища в областта и представител на ОД на МВР Пазарджик. Домакин и
изпълнител на междуинституционалната квалификация за обмяна на добри практики в
образованието беше СУ „Христо Ботев“, гр. Септември.
Броят на учениците в началото на учебната 2020/2021 година бе: в дневна
форма – 436 ученици разпределени в 20 паралелки, индивидуална форма – 1 ученик,
самостоятелна форма – 1 ученик. В края на учебната година учениците са 434 както
следва:
 начален етап – 180 ученици в 8 паралелки, от тях 3 ученици със СОП;
 прогимназиален етап – 161 ученици в 7 паралелки, от тях 3 ученици със СОП;
 гимназиален етап – 93 ученици в 5 паралелки, от тях 1 ученик със СОП.
Средната пълняемост на паралелките в училището бе – 21.7 ученици, което е
предпоставка за сравнително добра ефективност за формиране на бюджета на училището
и за оптимално финансиране на дейностите. За различните етапи на средното
образование средната пълняемост, бе както следва:

o начален етап - 22,5 при норма 22 ученици;
o прогимназиален етап – 23 при норма 26 ученици;
o гимназиален етап – 18.6 при норма 26 ученици.
В края на учебната година броят на учениците в дневна форма - 433 ученици,
индивидуална форма – 1 ученик и самостоятелна форма – 1 ученик като:
o преместените по тяхно желание в друго училище са – 6 ученици от дневна
o заминали за чужбина – 4 ученици;
o придошли от други училища – 7 ученици
В училището е организирано целодневно обучение за 278 ученици от І – VІІ клас
в 12 групи ЦОУД с осигурен транспорт и обедно хранене в училищния стол. Те са, както
следва:
o в начален етап – 179 ученици в 8 групи;
o в прогимназиален етап – 98 ученици в 4 групи.
С всяка изминала година се увеличават пътуващите учениците като в края на
настоящата година те са 161. Като средищно училище в СУ „Христо Ботев” се
обучаваха не само 64 ученици от Лозен, Злокучене, Симеоновец, Ковачево, но и ученици
от селата Семчиново Варвара и Ветрен дол. 27% от учениците в училището пътуват
ежедневно до него и обратно до населените си места.
Средният годишен успех на училището е Много добър - 5.15.
По етапи той е:
 начален етап (I-IV клас) – Мн. добър 5.34
Нито един ученик от начален етап не е оставен на допълнителна лятна работа.
 прогимназиален етап – Мн. добър 5.07 (с най–висок успех Vб клас – Мн. добър
5.48);
 гимназиален етап – Много добър 5.01 (с най-висок успех ХII клас – Много добър
5.20).
Средният успех показва, че в СУ „Христо Ботев” учениците получават много добра
подготовка по общообразователните и профилиращи предмети.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
 Явили се на ДЗИ, май 2021 г.
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 Среден успех по предмети за училището за 2021 г.
Учебен предмет

Брой явили се

Среден успех за училището
2021 година

БЕЛ

18

Добър 3.96

БЗО

12

Мн. добър 4.85

Английски език

5

Мн. добър 4.65

Руски език

1

Добър 3.73

 Съпоставка на средния резултат по предмети за училището със съответните
резултати на регионално и национално ниво за 2021 г. в проценти:
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 Коментар на размера на разликите в получените резултати на ДЗИ и
задължителна подготовка в училище.


Резултатите от ДЗИ по БЕЛ са съизмерими с резултатите по БЕЛ за випуска. От
таблицата е видно, че разликата от ДЗИ и ЗУЧ е – 1.15. Анализът на резултатите
показва, че една част от учениците са с недостатъчна мотивация за учене, за което
допринася и неприсъственото обучение. Обучението от разстояние в електронна
среда не оказа добро влияние за постигане на максимална ефективност при
усвояване на учебното съдържание. Част от учениците, постигнали средни
резултати, не са мотивирани, не участват пълноценно в учебния процес и не
полагат достатъчно усилия за самоподготовка, което води до пропуски в знанията.



Средният успех от резултатите от ДЗИ по английски език е по-нисък от успеха от
задължителната подготовка на учениците. Разликата е - 0,35, което показва
съпоставимост на оценяването по задължителна подготовка и ДЗИ. Учениците са
усвоили общообразователния минимум и са достигнали много добри резултати.
Средният успех от резултатите от ДЗИ през 2021 г. е с 1,18 по-нисък от средния
успех на резултатите от ДЗИ през 2020 г. Това е в резултат на явилите се ученици,
които не са с отличен успех по предмета. Учениците изучават английски език в
профилирана паралелка от X до XII клас, което им дава възможност да достигнат
нивото на държавния зрелостен изпит по английски език според Общата
европейска езикова рамка.



ДЗИ по Биология и здравно образование (БЗО) е най-масово избираният втори
ДЗИ по традиция в СУ „Христо Ботев”, която се запазва и през тази учебна
година. Всички явили се ученици са издържали успешно втория ДЗИ по БЗО.
Всички 12 ученици успешно са усвоили общообразователния минимум за
учебното съдържание и са постигнали ДОС. Резултатите от ДЗИ по БЗО са реални

и обективни. Средният годишен успех по БЗО от дипломата - ЗП и ПП и средният
училищен резултат от ДЗИ е съизмерим (Много добър), което показва
обективността в оценяване на знанията на учениците и съответствието на
възможностите им. Между средния училищен успех от ДЗИ и средния успех по
БЗО (ЗП) от дипломата има разлика от 0,27 стотни, в полза на средния успех от
ДЗИ по БЗО. Среден годишен успех по БЗО в ХІІ клас и среден училищен резултат
от ДЗИ е значително по-висок от входното ниво, което показва напредъка в
знанията на учениците. Получените резултати и много добрият среден училищен
успех от ДЗИ показват, че учениците са усвоили успешно общообразователния
минимум, както от знания така и от постигнати компетентности, съгласно ДОС за
учебното съдържание по БЗО - І и ІІ равнище. Причината за това е, че учениците
се обучават в профилирана паралелка, профил „Природо-математически“ с
профилиращ предмет биология и здравно образование, с по-голям брой часове в
гимназиален етап, по второ равнище на УП с по- високо ниво на трудност; висока
мотивация на учениците, поради решението на

повечето ВУЗ да приемат

резултатите от ДЗИ за вход при кандидатстване; натрупаният опит на учителя за
подготовка на учениците за ДЗИ, масово избиран и предпочитан ІІ задължителен
ДЗИ в училището; допълнителната индивидуална работа в часовете за
консултации; закупуването от учениците на помагала и сборници с тестови задачи
по формата на ДЗИ по които се работи в редовните часове и в часовете за
консултации; обучението на учениците в група за Занимания по интереси
„Матурата по биология - лесна и успешна“. Средният успех от ДЗИ е по-висок в
сравнение със средния успех от 2020 г., като разликата е с 0,73. Причината за това
са специфичните особености на паралелката и индивидуалните възможности на
учениците в нея, както и различната им мотивация.


ДЗИ по руски език – На ДЗИ по руски език се яви една ученичка. Резултатът от
ДЗИ е по-нисък от успеха на ученичката в ЗП с 2.27. Учениците изучават руски
език в ЗП в девети и десети клас, и в единадесети клас като ЗИП. По учебен план
в ХII не се изучава руски език. Не може да бъде направена съпоставка с
предходната година, защото ДЗИ по руски език в училището се провежда за първи
път.
Изводи и препоръки

Резултатите от ДЗИ по БЕЛ показват, че учениците успешно са усвоили
общообразователния минимум за учебното съдържание. Учениците са се справили
сравнително добре, като се отчита, че допуснатите грешки не са само от езиков характер.

Задачите, свързани със знанията по литература включващи факти за авторите,
произведенията, героите и художествените средства, са затруднили част от
зрелостниците.
Това е в резултат на отношението на обучаемите към образователния процес, както
и на липса на знания, които могат да се придобият само с четене на художествени творби.
Въпросите от втория модул са със свободен отговор. Зрелостниците са
демонстрирали сравнително адекватно ориентиране при създаването на текстове с
различна дидактическа задача. При употребата на езикови средства от различен
стилистичен регистър.
Пропуски има при създаването на резюме. Наблюдават се грешки при извличане на
съществени факти от текст. Има и ученици, които не са усвоили нужните умения за вярно
разчитане на поставената задача, а това от своя страна е причина за грешни твърдения,
съответно и до намаляване на резултата.
Третият модул е свързан със създаване на аргументативен текст – есе или
интерпретативно съчинение. Тази година много от учениците са писали есе. Но за
съжаление и тук има много за надграждане. Наблюдават се трудности при осъзнаване
строежа на литературната творба. Най-често се заявяват общовалидни твърдения без
задълбочена аргументация.
Част от учениците са постигнали по-слаби резултати - не са мотивирани, не
участват пълноценно в учебния процес и не полагат достатъчно усилия за
самоподготовка, което води до пропуски в знанията.
Резултатите от ДЗИ по биология и здравно образование са в резултат на това, че:
-

учениците

се

обучават

в

профилирана

паралелка,

профил

„Природо-

математически“ с профилиращ предмет биология и здравно образование, с поголям брой часове в гимназиален етап, по второ равнище на УП с по- високо ниво
на трудност;
-

има висока мотивация у учениците, поради решението на повечето ВУЗ да
приемат резултатите от ДЗИ за вход при кандидатстване;

-

е налице опита на учителя за подготовка на учениците за ДЗИ;

-

се извършва допълнителната индивидуална работа в часовете за консултации;

-

са закупени помагала и сборници с тестови задачи по формата на ДЗИ, по които
се работи в редовните часове и в часовете за консултации;

-

обучението на учениците в група за Занимания по интереси „Матурата по
биология-лесна и успешна“

ДЗИ по английски език - Петимата ученици са усвоили знания и са изградили умения
и компетентности на добро и много добро ниво по учебния предмет английски език.

Много добрият им успех на ДЗИ и много добрият успех по ЗП се дължи на
последователната им дългогодишна подготовка по предмета.
Мерки за подобряване на резултатите от ДЗИ през новата учебна година:
1. Мотивиране на учениците за учене, чрез екипна и проектна работа по предварително
зададен от учителя план и цел.
2. По-ефективно използване на ИКТ в обучението.
3. Мотивиране на учениците за посещение на консултации.
4. Свеждане да минимум на безпричинните отсъствия.
5. Акцентиране върху тестови задачи, изискващи извличане на информация от
таблици и графики, както и такива със свободен отговор.
6. Провеждането на пробен ДЗИ по предмета.
Анализът на резултатите показва, че учениците покриват ДОС на добро, много
добро и отлично ниво. Успехът от ДЗИ е съизмерим с успеха от четиригодишното
обучение на зрелостниците, което говори за обективност на вътрешно-училищното
оценяване.
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В Х КЛАС
 Явили се на НВО, юни 2021 г.
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Изводи и препоръки
Български език и литература - средният успех от НВО по български език и
литература в точки е 18,97 т., в проценти 37,94 %.
Тъй като национално външно оценяване в Х клас се провежда за първи път ,
можем да
направим сравнение само на ниво училище, на регионално и на национално ниво.
Както се вижда от статистиката резултатите са:
Резултатите са със 7,07% по-ниски от резултатите на национално ниво и 2,34%
по-ниски от тези на регионално ниво. Не може да се направи съпоставка със средния
успех от ЗП, защото резултатите от външното оценяване се измерват с качествен
показател – в брой точки и процентно, без да се приравняват в оценка. Една ученичка е
с най-висок резултат – 33.50 точки, носител на най-малък брой точки е един ученик – 2
точки.
Изпитът се състои от един модул, който съдържа 23 задачи:
-14 задачи с избираем отговор
-8 задачи със свободен
-1 задача за създаване на текст
От резултатите може да направим следните изводи:


десетокласниците умеят да извличат информация от текст, но се затрудняват при
съставянето на свободен отговор. Учениците изпитват затруднение при
определяне речниковото значение на думите, да създават свои аргументи и да
защитят своята теза по дадена тема. Много от десетокласниците са предпочели да

изложат своите виждания и аргументи без да ги свързват с откъса от посочения
текст. Голям процент са изпитали затруднение при задачата за редактиране.


Една част от учениците имат недостатъчна мотивация в образователния процес



Непознаване на художествените текстове



Учениците сравнително добре се справят с въпросите със свободен отговор и
употребата на езикови средства от различен стилистичен регистър



Обучението в ОРЕС също се отрази на добрата подготовка на учениците. Те не
участваха пълноценно в учебния процес, не полагаха достатъчно усилия за
самоподготовка, което доведе до пропуски в знанията.

Мерки за подобряване на резултатите през новата учебна година:


Полагане на максимални усилия за мотивиране на учениците за учене;



подбиране на подходящи форми за мотивиране на учениците да четат
художествените произведения;



развиване на уменията на учениците да съставят свободен отовор, да създават
собствени аргументи и да защитават тезата си по дадена тема;



провеждане на пробен изпит по формата на НВО.

Математика
Всички 17 ученици от Х клас през учебната 2020/2021 година, се явиха на НВО
по математика.
Изпитът се състои от 17 задачи с продължителност 90 минути.
-15 задачи с избираем отговор
-2 задачи със свободен отговор
Задачите по математика проверяваха усвоените знания и придобитите умения за
разбиране на понятия, прилагане на математически свойства и теореми .
Както се вижда от статистиката резултатите са:
-

0,47% по- ниски от националното ниво и 0,34% по-високи от регионалното
ниво.

Не може да се направи съпоставка със средния успех от ЗУЧ, защото резултатите
от външното оценяване се измерват с качествен показател – в брой точки и процентно,
без да се приравнява в оценка.
Изводите, които можем да направим от проведеното външно оценяване за Х клас
през учебната 2020/2021 година са:


Около 70% от десетокласниците не владеят тъждествените преобразувания на
ирационални изрази;



Учениците не се справят с разчитането на графики – основна част от
изискванията, заложени от международния тест PISA;



Затрудняват ги тригонометрични функции при зададен аргумент и на аргумента
при зададена стойност на тригонометричната функция (за ъглите 30, 45, 60 );



Учениците имат слаба мотивация за учене;



Невнимателното четене на условието или неразбирането му, нетрайните знания
от предходните класове са част от причините за незадоволителните резултати;



Обучението в ОРЕС също оказа негативно влияние на учениците. Те не участваха
пълноценно в учебния процес, не полагаха достатъчно усилия за самоподготовка,
което доведе до пропуски в знанията.
Мерки за подобряване на резултати по МАТЕМАТИКА

• В учебните часове да се включат теми за преговор на основни понятия от учебното
съдържание от VIII и IX клас;
• Да се развиват тактики за решаване на тестове по математика;
• Да се работи за развиване на умение за разбиване на задачата на подзадачи и
извличането на точки дори и от непълно решена задача;
• Да се задават диференцирани домашни работи;
• Да се провежда индивидуална работа с изоставащите ученици.
• Напредналите ученици да се включат в проекти за разгръщане на знанията им;
• Да се повиши ангажираността на родителите за мотивиране на учениците;
• Провеждане на пробен изпит по формата на НВО.
Английски език
Целта на националното външно оценяване по английски език e да установи в края
на Х клас (завършване на първия гимназиален етап) степента на постигане на очакваните
резултати от обучението по английски език, определени в учебната програма на нива А1,
А2, В1.1 от Общата европейска езикова рамка. основаващи се на Приложение № 2 към
чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователна подготовка,
както и в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка. НВО по
английски език за Х клас има за цел диагностика на индивидуалния напредък и на
образователните потребности на учениците от Х клас, мониторинг на образователния
процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на
образованието.
Учебно съдържание: Обект на измерването в тестовете по английски език е
комуникативната компетентност на учениците на езиково равнище В1.1 от Общата
европейска езикова рамка.
Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с
избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи за създаване на писмен текст
и задачи за говорене.

Брой на учениците в класа – 17 ученици, явили се на НВО по английски език на
17.06.2021 г. – 5 ученици. Среден успех от НВО по английски език в точки - 62,5 т.
Среден успех от НВО по английски език в проценти – 78,2.
Както се вижда от статистиката резултатите са:
4,49% са по-високи от регионално ниво и 5,22% са по-високи от национално

-

ниво.
Не може да се направи съпоставка със средния успех от ЗП, защото резултатите
от външното оценяване се измерват с качествен показател – в брой точки и процентно,
без да се приравнява в оценка.
С най-малък брой точки – 51 е един ученик и един ученик e с най-голям брой
точки - със 70 точки.
Изпитът на ниво В1.1 се състои от 4 компонента – слушане, четене, писане и
говорене.
- Слушане – 20 задачи с продължителност 35 минути.
- Четене – 20 задачи с продължителност 50 минути.
- Писане – 2 задачи с продължителност 45 минути.
- Говорене – 2 задачи с продължителност около 12 минути за двама ученици.
Компонентът

ГОВОРЕНЕ

включва

две

задачи

със

свободен

отговор.

Максималният брой точки за двете задачи е 10. Първата задача представлява
самостоятелно устно изложение (монологична реч) – учениците представят себе си по
зададени опорни теми. Чрез тази задача се оценяват уменията на учениците да:


използват елементарни фрази за поздрав и сбогуване;



разбират указания за изпълнение на задачи;



представят себе си;



използват подходящи лексикални и граматически конструкции: прости
изречения и фрази;



говорят, макар и бавно, с произношение и интонация, ненарушаващи
разбирането; използват компенсаторни стратегии за постигане на разбиране.
Втората задача представлява диалогична реч. Учениците водят несложен
разговор по познати теми, като задават и отговарят на несложни въпроси.
Чрез втората задача се оценяват уменията на учениците да:



установяват контакт с цел пряк обмен на информация;



формулират молба, заповед или въпрос към познат за тях обект;



реагират на отправена към тях молба, заповед или въпрос;



използват кратки стереотипни фрази, да възстановят прекъснатото
общуване;



използват подходящи лексикални и граматически конструкции;



използват компенсаторни стратегии за постигане на разбиране.

Оценяване на дигиталните компетентности
Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците
в Х клас се проведе на 11 юни 2021 година. Оценяването се състоя от два модула:


Модул 1 – 20 тестови въпроса с време за решаване 30 минути. Оценяването се
извършва автоматично от системата. Максимален брой точки от модула – 30
точки.



Модул 2 – практическа задача с време за решаване 60 минути. Получаването на
условието от учениците, изпращането на решението и оценяването от учители се
извършва онлайн чрез системата за оценяване. Максимален брой точки от модула
– 30 точки.

С НВО по дигитални компетентности се проверяват компетентности, които съответстват
на държавните образователни стандарти по информационни технологии от V до Х клас,
а също така и на Европейската референтна рамка за дигитални компетентности.
Оценяват се уменията на учениците да:


Търсят, анализират, съхраняват информация и правят изводи;



Използват най-разпространените електронни средства за комуникация в социална
общност и взаимодействие с институции;



Решават технически проблеми, възникнали при използване на ново устройство,
програма или приложение;



Осигуряват надеждна защита на устройствата и личната си информация;



Разбират рисковете от информационните технологии, опазват здравето си и
околната среда;



Създават презентация или доклад с текст, таблици и диаграми по зададени
критерии за съдържание и форматиране, чрез използване на подходящи
програмни продукти.



Спазват книжовноезиковите норми на българския език.

На НВО по дигитални компетентности в училището се явиха 9 ученици от Х клас.
Учениците работиха и по двата модула. Резултатите са, както следва:
Резултат
Модул 1
Брой
ученици
Модул 2

25 – 30
точки

19 – 24
точки

13 – 18
точки

7 -12
точки

0–6
точки

Среден брой
точки

Резултати
в процент

0

4

3

2

0

18

60%

3

1

5

0

0

21

70%

Брой
ученици
Общо от двата модула:

39

65%

Резултатите в точки показват, че всички ученици са постигнали държавните
образователни стандарти по информационни технологии. Няма ученици с нула точки.
Резултатите от Модул 1 и Модул 2 са съпоставими. Учениците са се справили по-добре
с изпълнението на практическата задача в Модул 2.
Не е възможно да се направи анализ на допуснатите грешки от модулите, тъй като
няма достъп до решените тестове и задачи.
С най-висок резултат от Модул 1 е един ученик – 24 точки. От Модул 2 –
максималните 30 точки са постигнати от 2 ученици, и 29 точки – 1 ученик. С най-висок
резултат общо от двата модула са 2 ученици - 53 точки от максимум 60 точки. Найниският резултат общо от двата модула е 27 точки.
Седем ученици постигнаха резултат по-голям от 50% (30 т.) и в Удостоверението им
за завършен първи гимназиален етап е записано „самостоятелно ниво на владеене“
според Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.
Останалите двама ученици постигнаха резултат 45% и 46,50%.
Сравнение на резултатите от проведеното в нашето училище НВО на дигиталните
компетентности през учебната 2020/2021 година с резултатите от областта и страната:
Среден процент от максималния брой точки
Ниво
училище

Регионално
ниво

Разлика

Национално
ниво

Разлика

64,89 %

64,13 %

+0,76 %

61,96 %

+ 2,93 %

Общо
Модул 1 + Модул 2

Както се вижда от представените данни, през настоящата учебна година учениците
са постигнали по-високи резултати от резултатите на регионално ниво и национално
ниво.
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - VІІ КЛАС
 Явили се ученици на НВО в VІІ клас, 2021 г.
БЕЛ – 16 юни
Общ
брой
ученици

от
явили тях – неявили
се

със

се

СОП
49

49

-

-

Математика – 18 юни
%
неявили
се
-

от
явили

тях –

неявили

се

със

се

СОП
49

-

-

%
неявили
се
-

 Съпоставка на УЧИЛИЩНИТЕ с ОБЛАСТНИТЕ и НАЦИОНАЛНИТЕ
средни резултати (в точки) за 2021 година
Разлика

Разлика
Училище Областен
НВО – 2021 г.

между

Национал

н среден

среден

училищен и

ен среден

резултат

резултат

областен

резултат

резултат

между
училищен
и
национале
н резултат

БЕЛ

54,33

47,19

+7,14

53,86

+0,46

Математика

24,64

28,81

-4,17

37,94

-13.30

Общ ср. бал:

39.48

38.00

+5.66

43.69

-8.98

Изводи и препоръки от НВО по български език и литература
През учебната 2020-2021 година в СУ ,,Христо Ботев“ на НВО по БЕЛ в седми
клас се явиха 49 ученици. Няма неявили се ученици и няма ученици със СОП.
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с
общо 26 задачи. Максималният брой точки от теста е 100. Резултатът от НВО се изразява
само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.
Изводът на МОН е, че през настоящата учебна година резултатите от НВО по БЕЛ
са по-високи в сравнение с миналата година и с 2019 г., когато обучението през учебната
година беше присъствено.
Средният брой точки за страната е 53.86. Областният среден резултат е 47.19 т., а
училищният е 54.33. Както се вижда от представените данни, средният брой точки за
випуска е съизмерим с резултатите на областно и национално ниво. По-висок е от
националния с 0,46 точки, a от областния с 7.14 т.
От индивидуалните резултати на учениците можем да направим следните изводи:


Няма ученици с нула точки.



Двама ученици имат резултат под 16 точки.



Най-ниският резултат е 11.500 точки.



Най-високият резултат – 86.500 точки.



Двадесет и девет ученици са постигнали по-висок от средния за страната резултат
(>53.86 т.).
Получените резултати показват, че учениците са усвоили общообразователния

минимум, съгласно ДОС за учебно съдържани по БЕЛ. Двамата ученици, които са
постигнали резултати под приетия за допустим минимум точки - 16, са със слаба

мотивация, не полагат усилия за самоподготовка, не участват пълноценно в учебния
процес, което е предпоставка за сериозни пропуски в знанията им. По-голямата част от
учениците покриват ДОС на добро и много добро ниво.
Националното външно оценяване беше проведено след продължително онлайн
обучение на седмокласниците заради епидемичната обстановка в страната. Ето защо не
може да се направи изцяло коректна съпоставка с резултатите от предходните години.
Не е възможно да се направи и анализ на допуснатите грешки, тъй като нямаме
достъп до тестовете на учениците
Мерки за повишаване на резултатите на НВО по БЕЛ:
1. Прилагане на иновативни форми и методи на преподаване за повишаване
мотивацията и интереса на учениците, възлагане на индивидуални и групови
задачи и проекти.
2. Ефективно използване на часовете за консултации за индивидуална работа с
учениците с обучителни затруднения и с ученици със слаба мотивация за учене.
3. Подбор и използване на различни по вид текстове за четене с разбиране в часовете
по български език и четене, коментар и анализ в часовете по литература.
4. Използване в часовете на тестови задачи, измерващи функционалната грамотност
на учениците.
5. Акцентиране върху тестовите задачи, изискващи тълкуване и обобщаване,
осмисляне и оценяване на съдържащи се в текста смисли.
6. Целенасочена системна работа за мотивиране на учениците за четене на
задължителна и незадължителна художествена литература.
7. Използване на разнообразни допълнителни материали и тестови книжки.
8. Обогатяване на библиотечния фонд на училището с учебни помагала за НВО по
БЕЛ.
9. Включване на седмокласници в извънкласни дейности – викторини, литературни
четения и други състезания.
10. Взаимодействие с родителите за мотивиране на учениците за сериозно и
отговорно отношение към подготовката за НВО.
Изводи и препоръки от НВО по математика
Разпределение на учениците, според постигнатите от тях точки:

Ниски постижения

НВО Математика VII клас

НВО Математика VII

– 2020 г.

клас – 2021 г.

38,24%

22,44 %

(от 0 до 16 точки)
Средни постижения

44,12%

(от 16,25 до 44,25 точки)

53,06 %

Високи постижения
(от 44,5 до 100 точки)

16,33 %

17,65%

Наблюдава се повишаване на средните постижения с 8,94% за сметка на ниските
постижения, които са с намалени с 15,8 %, както и високите - с 1,32 %.
От гледна точка на индивидуалните резултати на учениците, могат да се направят
следните изводи:
o Няма ученик е с нула точки;
o Най-нисък резултат – 5 точки;
o Най-висок резултат – 85,500 точки;
o 7 ученици имат резултат, по-нисък от 16 точки;
o 13 ученици са постигнали резултат, по-висок от средния за страната (>37,94 т.).
Може да се обобщи, че има нарастване на броя ученици, които са с резултат над
средния за страната, липса на ученици с нула точки, повишаване на броя точки,
постигнат като най-висок резултат, както и на броя на учениците постигнали резултат
по-висок от средния за страната.
Съпоставка на училищните с областните средни резултати (в точки) за 2021 година
Средният брой точки, получени от явилите учениците, е 28,81, при среден брой
точки за страната 37,94 и 30,94 за областта.
Независимо от тенденцията на нарастване на средния брой точки на явилите се
ученици, по-ниският резултат в сравнение с областта и със страната показва
необходимост от продължаване на осъществяваните досега мерки и предприемане на
допълнителни мерки за постигане на по-високи резултати през настоящата учебна
година.
При съпоставка на средния за училището, за областта и за страната по пол
резултатите са следните:
Среден резултат за

Среден резултат за

Среден резултат за

страната

областта

училището

Мъже

36,38

29,14

31,17

Жени

39,60

33,08

27,32

От тази съпоставка на резултатите по пол може да се направи заключението, че
момчетата в VII клас са се справили по-добре от тези в областта, но не по-добре от тези

в страната. Момичетата са показали значително по-ниски резултати от тези в страната и
в областта.
Равнището на компетентностите по математика в седми клас се проверява чрез
тест с общо 23 задачи:
o

18 от тях са със структуриран отговор с четири възможности,

от които само един е правилен;
o

2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или

словесен) - от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да
привеждат своето решение;
o

3 задачи с разширен свободен отговор - учениците трябва да

опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа
задача.
Тестът е структуриран по аналогичен начин, както в предходната година. Въпреки
това, трябва да се вземе под внимание, че НВО беше проведено след обучение в ОРЕС
поради пандемията от COVID-19, което обхваща периода на обучение на голяма част от
втория учебен срок на шести клас и от обучението в седми клас, т. е. и в двата класа част
от темите за НВО са изучавани в ОРЕС. Това е причината съпоставката с резултатите от
предходните години да не е достатъчно точна.
Причините за постигнатите по-ниски резултати от част от учениците са слаба
мотивация и самоконтрол, непълноценно участие в учебния процес, отсъствия поради
различни причини, липса на правилни навици за успешно учене и недостатъчно усилия
за самоподготовка, което води до множество пропуски в знанията им, както през
изминалите години, така и през тази учебна година.
Поради това, че не разполагаме с писмените работи на учениците, може да
обобщим споделеното от тях след изпита за допуснатите грешки и задачите, които са ги
затруднили и да се направи заключението, че е необходима по-задълбочена подготовка
по следните теми от учебните програми за пети, шести и седми клас:
o Рационално пресмятане на изрази, съдържащи степени;
o Актуализиране на знанията за задачи с координатна система;
o Решаване на текстови задачи от различни видове.
Мерки за повишаване на резултатите на НВО по математика:
 Работа за развиване на умения посочени като проблемни, в това число:
Рационално пресмятане на изрази, съдържащи степени; Актуализиране на
знанията за задачи с координатна система; Решаване на текстови задачи от
различни видове.

 Анализ на входното ниво и предприемане на действия за преодоляване на
пропуските.
 Прилагане на интерактивни методи на преподаване за повишаване мотивацията и
интереса на учениците, възлагане на проекти, свързани с практиката.
 Ефективно използване на часовете за консултации с учениците с ниска мотивация
и обучителни затруднения.
 Прилагане на ИКТ в обучението за повишаване на степента на разбиране и
интерпретиране на научната информация и намаляване на абстрактността на
понятията чрез повишаване на нагледността на изучаваните понятия.
 Продължаване на тенденцията за формиране и участие в групи за занимания по
интереси по математика, с които да се повиши мотивацията за участие в
образователния процес.
 Използване на различни по вид задачи с опорни примери, вкл. тестови, по
формата на НВО.
 Провеждане на пробен изпит по формата на НВО.
 Осъществяване на междупредметни връзки и включване на седмокласници в
извънкласни дейности с природо-математическа насоченост за творческо
прилагане на знанията и затвърждаване на уменията им.
 Разясняване на изискванията, програмата, обхвата и формата на изпита НВО по
математика.
 Взаимодействие с родителите за мотивиране на учениците и за по-последователна
и активна самоподготовката за НВО.
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – ІV КЛАС
 Брой явили се ученици (2021 г.)
БЕЛ

Общ брой

Математика

ученици в ІV
клас

56

явили

неявили

% неявили

се

се

се

53

3

1,68

явили

неявили се

52

4

%
неявили се

2,24

 Среден бал по паралелки и предмети в точки
Паралелки

БЕЛ

Математика

Среден бал за
двете паралелки

IV а

39.28

29.73

34.50

IV б

40.46

30.07

35.26

Среден бал

39.87

29.9

34.88

 Сравнение на резултатите по паралелки в оценки от НВО с годишен успех
(ЗП) – 2021 г.
БЕЛ

Математика

ЗП

НВО

Разлика

ЗП

НВО

Разлика

ІV а

5.25

5.30

-0.05

4.86

4.34

+0.52

ІV б

5.29

5.37

-0.08

5.07

4,30

+0.77

Средно

5.27

5.33

-0.06

4.96

4.32

+0.64

Сравнение на средния успех на випуска по паралелки в оценки от
НВО с годишен успех
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 Сравнение на среден процент от максималния брой точки на ниво училище
с регионалното и националното ниво.
Училищен
среден
резултат

Регионален
среден
резултат

Разлика между
училищен и
регионален
резултат

Национален
среден
резултат

Разлика
между
училищен и
национален
резултат -

БЕЛ

79.77

68.58

+11.19

74.87

+4.9

Математика

59.81

57.67

+2.14

63.16

-3.35

Общ среден процент:

69.79

63.12

+6.69

69.01

+0.78

НВО – 2021 г.

Сравнение на среден процент на ниво училище с регионално и
национално ниво
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Изводи и препоръки
При провеждането на НВО по БЕЛ в IV клас в рамките на един астрономически
час учениците трябваше да изпълнят задачи с различен характер – да запишат текст под
диктовка, да покажат умения за четене на текст с разбиране, да отговарят на 13 въпроса
с избираем отговор, в част от които да изразят собствено мнение и да го защитят.
Последната задача изискваше съставяне на текст по серия от картини, като си помагат с
въпроси. От анализа на данните става ясно, че някои от учениците все още се затрудняват
с правописа на предлозите „с” и „в”. Близо две трети от учениците са работили
сравнително добре по творческата задача, но създаването на цялостен, свързан и
граматически правилен текст продължава да е предизвикателство. Резултатите по БЕЛ
показват, че учениците имат добри знания от началните класове и демонстрират
отработвани в годините умения – пренасяне на част от думите, строеж на думата,
пунктуация в края на изречението и степенуване на прилагателни имена.
Отличните оценки по БЕЛ в IVа клас са 16, средният успех е Много добър (5,30)
като има една слаба оценка.
В IVб клас отличните оценки по БЕЛ също са 16 като средният успех е Много
добър (5,37).
На НВО по математика за един астраномически час учениците трябваше да решат
25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор и 2 текстови
задачи включващи математически модел, едната от които с три подусловия.
Четвъртокласниците са показали, че са усвоили във висока степен аритметичните
действия и успешно решават познати задачи за лице на правоъгълник, разпознаване на
прав ъгъл и текстови задачи. Затруднили са се със задачите включващи избор на най-

рационалния път за решаването им, извличане и обработка на данни от таблици и схеми
и пространствена ориентация.
През учебната година НВО в IV клас се проведе под различна организация.
Изпитът по БЕЛ включваше диктовка от аудиофайл, както и попълване на отговорите
върху лист за отговори. Оценяването се проведе анонимно в електронна среда с
оценители от цялата страна. През 2020 година не се проведе НВО по БЕЛ и математика,
което не позволява да се направи съпоставка с резултатите от НВО от настоящата години.
По български език и литература трябва да се развиват уменията и
компетентностите на учениците да създават цялостен, свързан и граматически правилен
текст, аргументиране на собствения отговор и обогатяване на речниковия запас.
По математика е необходимо да се развива пространственото мислене на
учениците при решаването на геометрични и текстови задачи, избор на най-рационалния
път за решаването им, извличане и обработка на информация от таблици и схеми,
пространствена ориентация.
Важно е в учебните часове да се поддържа интереса към предмета математика на
учениците, както и чрез допълнителни техни изяви в тази област.
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛЕН
КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ И
НАЦИОНАЛНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МОН
№

ИЗЯВИ

ОРГАНИЗАТОРИ

БРОЙ
УЧАСТНИЦИ

КЛАСИРАНЕ

НАЦИОНАЛНИ ИЗЯВИ
НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗКУСТВО”
1 ученик –

1.

Международен детски
фестивал „Млади таланти“

отличие в раздел
МОН, НДД

4

Фото изкуство,
възрастова група
I-IV клас
1 ученик –

2.

Национален конкурс
„Вълшебният свят на Ангел
Каралийчев”

Второ място,
МОН, НДД

1

раздел
литературно
творчество

3.

1 ученик -

Национален конкурс ,,Водата –
извор на живот“

МОН, НДД

поощрителна

2

награда
XVIII Национален конкурс
4.

2 ученици –

,,Св. Трифон зарезан“, гр.

МОН, НДД

поощрителна

2

Сунгурларе

награда
1 ученик -

5.

Национален конкурс,,Лазарка

МОН, НДД

мома гиздава“

Първо място

4

2 ученици Трето място –

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
Национална викторина по
6.

безопасност на движението
„Да запазим децата на пътя”

НДД, Направление
„Пътна полиция” –
ГДНП - МВР, РУО и

Четвърто
4

ЦПЛР – ОДК Монтана
ОБЩ БРОЙ:

място на
национален кръг в
гр. Монтана

17

8

НАПРАВЛЕНИЕ „СПОРТ” - Национален спортен календар на МОН
Първо място във
7.

Ученически игри – волейбол

Общински етап

8

възрастова група
VIII – X клас

8.

Ученически игри – тенис на
маса

Първо място във
Общински етап

4

възрастова група
X - XII клас

ОБЩ БРОЙ:

12

Забележка: Участниците в направление „Спорт“ се класираха за областните
кръгове на състезанията, но поради сложната епидемична обстановка, породена от
COVID-19, те не бяха проведени.
УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ В ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ
СЪСТЕЗАНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МОН
БРОЙ ЯВИЛИ СЕ
№

ПРЕДМЕТ

БРОЙ КЛАСИРАНИ

УЧЕНИЦИ НА

УЧЕНИЦИ НА ОБЛАСТЕН

ОБЩИНСКИ КРЪГ

И НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

1.

Български език и литература

25

-

2.

География и икономика

6

-

История и цивилизации

3.

2

Национално състезание

4.

9

„Знам и мога” - IV клас

3 ученици са класирани за
областен кръг

5.

Математика

38

-

6.

Химия и ООС

13

-

7.

Физика

7

8.

Астрономия

3

-

9.

Биология и ЗО

14

-

1 ученик е класиран за
областен кръг

4 ученици са класирани за
10.

Национално състезание

15

„Ключът на музиката”

областен кръг
3 ученици са класирани за
национален кръг

11.

Национално състезание

34

„Европейско кенгуру“

1 ученичка – първо място,
раздел разказ/есе, възрастова
група IX-X клас
1 ученичка – първо място,

Национален конкурс „Бог е
12.
любов”

7

раздел рисунка, възрастова
група VII-VIII клас
1 ученичка – първо място,
раздел приложно изкуство,
възрастова група IX-X клас

Общо:

173

11

В националното състезание „Знам и мога - IV клас“ бяха отличени трима ученици,
както следва:
1. Гергана Георгиева Яначкова - IVа клас - I място
2. Стефани Атанасова Ханджийска - IVб клас - II място
3. Елена Тодорова Сеферинкина - IVа клас – III място
УЧАСТИЕ В ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ
СЪСТЕЗАНИЕ

БРОЙ УЧАСТНИЦИ

КЛАСИРАНЕ

Конкурс

на

„Въведение

Пловдивска
Богородично

1 ученик – първо място,

митрополия
Ден

-

на

жанр рисунка

3 ученици

1 ученик – трето място,

християнското семейство”

жанр есе

Национално състезание по английски език ,,Аз
изучавам чужд език“ на сдружение на учителите

2 ученици – първо място

24 ученици

1 ученик – трето място

филолози „Любословие”
ОБЩ БРОЙ:

27

5

Участието на ученици от СУ „Христо Ботев” в олимпиади и състезания е добро.
Четирима ученици получават право на годишна стипендия по Програма за закрила
на деца с изявени дарби на МОН.
През учебната 2020/2021 година в училището имаше четирима наставници –
Цветана Трендафилова, Любка Попова, Гергана Христева и Славка Христоскова.
Наставниците работят по изготвен в началото на учебната година план. Наставниците
оказаха подкрепа на новоназначените педагогически специалисти за адаптирането им в
образователната

среда

и

за

методическо

и

организационно

подпомагане.

Новоназначените учители успяха успешно да се включат в образователния процес,
осъществяваха ефективна връзка с родителите и учениците, запознаха се с нормативната
уредба.
Продължи и работата за повишаване на квалификацията по чл. 43, ал. 2 от
ЗПУО с присъждането на квалификационни кредити от обучителни организации, чиито
програми за обучение са одобрени от МОН и са вписани в информационен регистър. В
резултат от нея 100 % от педагогическите специалисти са участвали в обучения и са
получили един или повече от един кредити. Запази се тенденцията за увеличаване на
броя на желаещите да придобият ПКС, за което им е предоставена необходимата
информация и са използвани възможностите на Проект „Квалификация за
професионално развитие на педагогическите специалисти“ - Дейност 2 „Подкрепа на
педагогическите

специалисти

за

участие

в

процедури

за

придобиване

на

професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни
курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по
проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г.
Съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти задължителните 16 часа
за ВКД към момента са постигнати.

В училището се прилага Инструмента за организационно съвършенство в
образователните институции Обща рамка за оценка CAF Education 2013 за проследяване
и оценка на качеството на образователния процес. Създадена е група за самооценка по
CAF като помощен орган по управление на качеството към директора на СУ „Христо
Ботев“.
Преди началото на учебната година, след като беше изготвен Доклад по
самооценка по CAF, групата приоритизира мерките за подобрение и изготви и предложи
План за подобрение за учебната 2020-2021 г., който е насочен към изпълнението на
новата Стратегия на училището. Той беше внесен от директора на училището за
обсъждане в Обществения съвет.
Групата за самооценка предложи три вида анкети на директора на училището за
съгласуване и утвърждаване. Старши учители начален етап Ю. Сарафска и Цв.
Трендафилова работиха върху корекциите на анкетата за ученици от начален етап с оглед
на възрастовите им особености. Старши учител Любка Попова и главен учител Р.
Карталова – разработиха електронни варианти на анкетите за учители и ученици в
Тиймс. Директорът на училището внесе допълнителни разяснения и предложения към
анкетите и ги одобри.
Комисията организира анкетирането на служителите, а класните ръководители –
на родителите и учениците. Анкетирането на родителите и учениците от начален етап се
осъществи на хартиен носител. Резултатите от анкетите бяха обобщени. В анкетата за
учители и служители участваха 36 души. В електронните анкети за ученици от
прогимназиален и гимназиален етап участваха - 18. В електронните анкети за родители
на ученици от прогимназиален и гимназиален етап участваха 22. В анкетирането на
начален етап участие са взели 40 родители и 30 ученици.
Според Плана за подобрение през учебна 2021/2022 година е необходимо:

Установяване на подходящо работно време относно административното
обслужване и сътрудничеството между звената.
Усъвършенстване на механизма за обмяна на опит със сходни училища и
осъществяване на сравнение с положителен опит на други сходни училища
Приемане на ИКТ рамка за предоставяне на онлайн услуги на потребителите и
насърчаване на инструменти на електронното управление, за повишаване на
ефективността

на

предоставяните

услуги,

както

и

на

прозрачността

и

взаимодействието между училището, родителите и учениците.
Подобряване на цялостната репутация на училището чрез разработване на
реклама.

Ангажиране на ученици и родители в разработване и проектиране на услуги
чрез проучвания и обратна връзка.
Повишаване на степента на участие на обучаваните в проектирането и
доставката на услуги и продукти.
Насърчаване на участието на ученици и техните законни представители
в консултации и активното им участие в процесите за вземане на решения от
образователната институция (съвместно разработване и съвместно вземане на
решения), например, чрез консултативни групи, изследвания, проучвания,
проверка на общественото мнение и чрез групи за оценка на качеството.
Подобряване на механизмите за консултации и диалог, степента и качеството
на признаване на индивидуалните и екипни усилия и работната атмосфера.
Подобряване на карта ДТВ.
Два пъти годишно отчитане на постиженията на всички учители и
служители.
Повишаване на качеството на обмен на знания и информация чрез участието в
конференции, семинари и други.
Измерване и оповестяване на резултатите от иновациите на услуги и продукти
за подобряване на въздействията.

II.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

№

Помощни органи на
управление

Членове

Председател

Заместник-директор по учебна дейност – Весела Панчева
Заместник-директор по административно-стопанска дейност – Стефка Митрова
Главен учител – Регина Карталова
1. МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕННИЯ
1. Е.Каравеликова
2. Е. Сестримска
3. Ю. Сарафска

1.1

МО на учителите от
начален етап

4. Г. Златкова
5. М. Топалов
6. Ц. Трендафилова
7. М. Тонева
8. Й. Василева
9. С. Христоскова

Е. Сестримска

10. Р. Ганева
1. А. Босакова
2. И. Божилова
3. А. Василева
4. С. Ташева
5. Л. Гаджева
1.2

МО на учители ЦОУД

6. Д. Бързакова

И. Божилова

7. И. Тончева
8. Н. Чолакова
9. М. Пеева-Ракова
10. Ю. Матеева
11. Г. Динкова
12. Ю. Попчева
1. Д. Руменов
2. Г. Димитрова
3. С. Тонева
4. Й. Атанасова
5. В. Панчева

1.3

МО – хуманитарно
направление

6. Ч. Неделина
7. С. Спасов

Й. Атанасова

8. Г. Новаков
9. Г. Христева
10. Н. Спасова
11. А. Атанасова
12. Б. Атипов
13. Н. Николова
1. Х. Янкова-Пискова
2. Р. Карталова

1. 4

МО – природо -

3. Л. Попова

математическо

4. А. Бакърджиева

направление

5. В. Димитрова

Х. ЯнковаПискова

6. Ст. Трошанова
7. Н. Събева
1. Р. Ганева
1.5

МО на класните

2. С. Христоскова

ръководители

3. Е. Каравеликова

Р. Карталова

4. Е. Сестримска
5. Ю. Сарафска
6. Г. Златкова
7. М. Топалов
8. Ц. Трендафилова
9. Г. Димитрова
10. Н. Спасова
11. Р. Карталова
12. А. Атанасова
13. С. Тонева
14. А. Бакърджиева
15. В. Димитрова
16. Н. Събева
17. Й. Атанасова
18. Ч. Неделина
19. Б. Атипов
20. Г. Новаков
21. Д. Никова
2. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
1. В. Панчева
Училищен
2.1

координационен съвет
за противодействие на
насилието и тормоза

2. Д. Никова
3. Л. Гаджева
4. Н. Чолакова

В. Панчева

5. С. Спасов
6. С. Каравеликов
7. Представител на УС

Щаб
за изпълнение на
училищния план за
2.2

защита при бедствия и
извънредни ситуации и
оказване на първа
долекарска помощ

2.3

Комисия по
безопасност на

1. Г. Дишкова
2. С. Митрова
3. Г. Георгиев
4. Гл. счетоводител

Г. Дишкова

5. Д. Руменов
6. А. Бакърджиева
7. Р. Кметска
8. И. Шопов
1. Г. Дишкова
2. Н. Спасова – секретар

Г. Дишкова

движението по
пътищата

3. Д. Никова
4. Г. Христева
5. Г. Новаков
1. В. Панчева
2. С. Митрова

2.4

3. Р. Карталова

Група за самооценка

4. Л. Попова

по CAF

Р. Карталова

5. Ю. Сарафска
6. С. Христоскова
7. Ц. Трендафилова
1. С. Митрова
2. В. Панчева
3. Ч. Неделина

Комисия за реклама и
2.5

връзка с медиите и
обществеността

4. А. Бакърджиева
5. В. Димитрова

Л. Попова

6. Л. Попова
7. Й. Атанасова
8. Р. Карталова
9. А. Атанасова
10. С. Тонева
1. Г. Димитрова
2. Б. Атипов – секретар
3. А. Атанасова

2.6

Комисия за

4. Й. Василева

училищните празници,

5. Г. Златкова

ритуали и украса

6. Н. Спасова

Г. Димитрова

7. М. Пеева-Ракова
8. Г. Новаков
9. Н. Николова
1. Гл. счетоводител
2. Н. Събева - секретар
2.7

Комисия за даренията

3. С. Митрова

Гл.счетоводител

4. М. Тонева
5. С. Тонева
2.8

Комисия за
библиотечно и

1. С. Митрова
2.

Г. Георгиев–секретар

Ю. Матеева

3. С. Ташева

информационно

4. Е. Каравеликова

обслужване

5. Ю. Матеева
6. И. Тончева
1. В. Панчева
2. Й. Василева
2.9

3. Ц. Трендафилова

Комисия по етика

В. Панчева

4. Представител на
Обществен съвет
5. Представител на УС
1. С. Митрова

2.10

2. Г. Георгиев

Комисия за СФУК в

3. Н. Събева

училището

С. Митрова

4. Р. Карталова
1. В. Панчева
2. С. Чавдарова

Комисия за
2.11

3. Г. Георгиев

поддържане на архива

Г. Дишкова

4. Д. Никова

в училището

5. А. Босакова-Петрова
6. И. Божилова
1. Х. Янкова-Пискова
2. Г. Димитрова

Комисия
2.12

за изработване на

3. Н. Събева

седмичното разписание

4. Л. Попова

Х. ЯнковаПискова

5. Р. Кметска

2.13

2.14

1.

Б. Атипов

2.

Г. Георгиев

Комисия

3.

Д. Руменов

за противодействие на

4.

А. Пенов

тероризма

5.

С. Спасов

6.

И. Шопов

7.

Р. Кметска

Комисия

1. Д. Никова

за изготвяне на

2. М. Пеева –

портфолио на СУ

Ракова

„Христо Ботев”

3. Ч. Неделина

Б. Атипов

Ч. Неделина

4. Г. Димитрова
5. С. Спасов
6. А. Василева
1. В. Панчева
2. Д. Никова
3. Р.
Карталова

Комисия
2.15

4. А.

за иновативното

Атанасова

училище

В. Панчева

5. С. Тонева
6. Н. Спасова
7. Г.
Димитрова
3. ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

Комисия
по допълнително
трудово
3.1

възнаграждение за

1. Й. Атанасова
2. Х. Янкова-Пискова
3. Е. Сестримска
4. В. Панчева

постигнати резултати

5. И. Божилова

от труда през учебната

6.

Р. Карталова

Р. Карталова

2022/2023 година
Комисия за
изработване на
3.2

Правилника за
дейността на
училището
Комисия по

3.3

изработване на
Годишния план на
училището

3.4

1. Д. Никова
2. В. Димитрова
3. Д. Бързакова
4. И. Божилова
5. Е. Сестримска
6. Главен учител
1. Р. Карталова
2. М. Тонева
3. Р. Ганева

Р. Карталова

4. А. Атанасова
5. Б. Атипов

Комисия за

1. Ч. Неделина

актуализиране на

2. Г. Христева

училищната програма

3. Г. Златкова

за гражданското,

Д. Никова

Ч. Неделина

здравното,
екологичното и
интеркултурното
образование
1. В. Панчева
2. С. Митрова

3.5

Комисия по

3. Р. Карталова

квалификационната

4. Й. Атанасова

дейност

5. Е. Сестримска

Р. Карталова

6. Х. Янкова-Пискова
7. И. Божилова
1. В. Панчева
2. С. Митрова
3. Р. Карталова
4. Й. Атанасова
5. Е. Сестримска
6. Х. Янкова-Пискова
7. И. Божилова

3.6

Комисия за

8. Ч. Неделина

организиране на 100

9. Г. Димитрова

годишнината на

10. Б. Атипов

училището

11. Д. Никова

Директор

12. Л. Попова
13. М. Пеева-Ракова
14. Н. Спасова
15. В. Димитрова
16. А. Атанасова
17. Г. Новаков
18. С. Христоскова
4. ПОМОЩНИ ОРГАНИ
Нина
4.1

Обществен съвет

5 членове

ХристосковаЧепилова

4.2

Училищно
настоятелство

5 членове

Станимир
Каравеликов

4.3

Ученически съвет

Председатели на паралелковите

Председател на

УС

УС

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Мисията на Средно училище “Христо Ботев” е да осигури високо качество и
ефективност на образователния процес във всички етапи на обучение за учениците от І
до ХІІ клас за формиране на личности, възпитани в дух на родолюбие, с модерно виждане
за света и конкурентноспособност, така че да се постигне висока степен на грамотност
в областта на родноезиковото обучение, природните науки и обучението по английски
език. Да изгради личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна
личностна и професионална реализация.
ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на Средно училище “Христо Ботев” със свой облик и традиция, в
което се постига качествен образователен процес, съобразен с новите стандарти от
ЗПУО.

Обучението

се

осъществява

от

висококвалифицирани

педагогически

специалисти със съвременно мислене, които прилагат иновативни стратегии, технологии
и интерактивни методи на преподаване;
Училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците, включително деца със
специални образователни потребности, за приобщаващо и подкрепящо образование,
което ги прави значими в учебния и извънучебния процес;
Училище, осигуряващо Общообразователна подготовка, чрез която се придобиват
основните ключови компетентности;
Училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите
и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност,
загриженост и зачитане на човешките ценности; създаващо условия за оптимално
разгръщане на индивидуалността на учениците, съобразена с изискванията и стандартите
на Европейския съюз в духа на демократичните ценности и според държавните
образователни стандарти.
След три години училището ни ще има по-богата технологична база и ще бъде
разглеждано не само като най-голямото средищно иновативно училище на територията
на община Септември, но и като най-модерното учебно заведение.
III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
ГЛАВНА ЦЕЛ

ФОРМИРАНЕ НА КРЕАТИВНИ, СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ И ПЪЛНОЦЕННО
ИНТЕГРИРАНИ В ОБЩЕСТВОТО ЛИЧНОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ
КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ И

ПОДЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Привличане на училищната общност в

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Повишаване

ефективността

на процеса на вземане на

управленски

управлението на училището и

решения – персонал, ученици, училищно

висока материална и технологична

настоятелство, обществен съвет.

обезпеченост на образователния процес

1.2. Делегиране на правомощия.
1.3. Укрепване приема на ученици.
1.4. Провеждане на рекламни кампании.
1.5. Модернизиране на дидактическите
пособия и обезпечаване на учебния процес
със съвременни технически средства.
1.6. Поддържане и осъвременяване на
компютърната

техника,

периферните

устройства и софтуера.
1.7. Модернизиране и обезпечаване на
физкултурния салон.
КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 2. АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА
СРЕДА
2.1 Създаване на условия за по-плавен

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Създаване на условия за по-успешен преход
преход

на

учениците

на

учениците

между

между образователните степени.

образователните степени и адаптирането 2.2
им към изискванията в училище

Утвърждаване

взаимоотношения

и

на

етични

механизми

за

справяне с агресията и тормоза.
2.3 Утвърждаване на форми на ученическо
самоуправление.
КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 3. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
Повишаване

на

качеството

3.1. Организиране на преподаването и
и управлението на паралелката в

ефективността на образователния процес съответствие с личностно-центрирания

чрез

ориентация

към

личностно- подход

центрирания подход и стимулиране на 3.2. Оптимизиране на мрежата от
развитието,

творческите

заложби

потенциала на всеки ученик

и извънкласни форми
3.4. Организиране на форуми за изява на
талантливи ученици
3.5. Намаляване на отсъствия по
неуважителни причини.
3.6. Създаване на условия и
мотивация на ученици и
учители

за

качествен

образователен

процес

в

условия на ОРЕС и спазване
на

противоепидемични

мерки.
КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 4. УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
СТРАГЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4

4.1 Създаване на позитивна нагласа за

Формиране на патриотично, гражданско, участие
екологично

съзнание

и

отговорно поведение

на

ученици

в

социални,

социално граждански и екологични инициативи.
4.2

Укрепване

на

самочувствие

и

толерантност

чрез

училищни

ритуали

националното
интеркултурната

утвърждаване
и

традиции

на
при

отбелязване на световни и национални
празници.
КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 5: БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТЯ И
ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В НЕГО
И НАМАЛЯВАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5

5.1. Координиране на дейностите по БДП

Изграждане на култура на уважение към с Пътна полиция и общинската комисия по
правилата за БДП и тяхното спазване за БДП.
опазване на

живота и здравето на 5.2. Провеждане на инструктажи и участия

участниците в движението

в кампании и състезания.

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 6. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6

6.1. Изграждане на капацитет за
разработване на проекти и участие в

Привличане на ресурси от външната европейски и национални програми за
среда

развитие на образованието.
6.2. Привличане на партньори за участие в
проекти.
6.3. Изследване на удовлетвореност на
потребителите.
6.4 Осъществяване на взаимодействие с
родителите и местни институти.
КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 7.
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7

7.1. Повишаване квалификацията на

Създаване на условия за повишаване педагогическите
квалификацията

на

специалисти

чрез

педагогическите придобиване на нови компетентности и

специалисти и придобиване на нови

умения.

компетентности и умения

7.2.

Подкрепа

на

потребностите

от

иновации.
ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА:
 утвърждаване на училището като иновативно;
 прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование и
прилежащите към него Държавни образователни стандарти;
 успешно въвеждане на новото учебно съдържание в ХІ клас, според ЗПУО;
 утвърждаване на училището като средищно с целодневна организация на учебния
ден за учениците І – VІІ клас и с профилирано обучение във втори гимназиален
етап;
 успешно завършване на основната образователна степен от учениците в VІІ клас;
 прилагане на съвременни интерактивни методи на обучение с цел утвърждаване
на ефективен и привлекателен учебен процес, насочен към показване на
практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на
ученика в активна позиция;
 повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ;
 мотивиране на изоставащите ученици за активно включване в обучението,
преодоляване на пропуските в знанията и за промяна на отношението им към
учебния материал чрез използване на възможностите, които дава Наредбата за
приобщаващо образование и Националните програми и проекти;

 подпомагане на даровитите ученици за развитие на тяхната компетентност,
креативност и любознателност и предоставяне на възможности за изява на
техните способности;
 създаване на трайни убеждения у учениците, че грамотността е пряко обвързана
с успешната социална и професионална реализация;
 образователна интеграция на учениците от етническите малцинства при зачитане
правата на детето, недопускане на дискриминация и осигуряване на предпоставки
за социална реализация;
 прилагане на специфични политики и мерки за работа с учениците в риск от
отпадане и за намаляване на безпричинните отсъствия;
 повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите
кадри чрез участието им в различни квалификационни форми и подобряване на
вътрешноучилищната квалификационна дейност;
 утвърждаване на принципите за толерантност – уважение, разбирателство и
сътрудничество между всички ученици, независимо от етническата им
принадлежност;
 формиране у учениците на гражданско поведение и позиция, на екологична и
здравна култура чрез активното им участие в извънкласни дейности;
 координирани и последователни усилия на учители, родители и заинтересовани
страни за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда;
 привличане и приобщаване на родителите за активно участие в решаването на
училищни проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган,
подпомагащ цялостната образователно - възпитателна работа;
 оптимизиране на процеса на обучение и повишаване на неговата ефективност
чрез осигуряване на достъп до съвременни информационни технологии за
учениците и учителите – навлизане на електронизацията в учебния процес и
прилагане на иновации, базирани на ИКТ в училище;
 подобряване и пълноценно използване на материално-техническата база за
осигуряване на оптимални условия за качествено образование;
 постигане на финансова стабилност на училището чрез разработване,
кандидатстване и участие в европейски проекти, национални програми и проекти
на МОН с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на
училището;
 стимулиране на популяризирането и публично представяне на творческите
постижения на учениците и учителите чрез възможностите на социалните мрежи,
уеб страницата на училището, медии и други.

 създаване на условия и мотивация на ученици и учители за качествен
образователен процес в условия на ОРЕС и спазване на противоепидемични
мерки.

III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО КЛЮЧОВИ
ОБЛАСТИ

№

ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Утвърждаване на групите за ИУЧ и ФУЧ за
съответните групи/ класове
Изготвяне на Списък Образец 1
Изготвяне на учебните програми по ИУЧ и
ФУЧ
Изработване и приемане на План за
действие към Стратегията на училището
Приемане на програма за превенция на
ранното напускане на училище

до 14.09.2021 г.

Директор

до 20.09.2021 г.

Директор

до 10.09.2021 г.

Учителите

до 14.09.2021 г.

Група за самооценка
по CAF

до 14.09.2021 г.

Комисия

до 14.09.2021 г.

Комисия

Приемане на програма за предоставяне на
1.6

равни възможности на учениците от
уязвими групи

1.7
1.8
1.9

1.10

Изготвяне на Седмично разписание за І и ІІ

до 11.09.2021 г.

учебен срок

до 31.01.2022 г.

Годишен план за дейността на училището

до 14.09.2021 г.

Годишни планове на методическите
обединения и постоянни комисии

до 30.09.2021 г.

Комисия
Комисия
Председателите на
МО и ПК

Анализиране на резултатите от НВО по

Учителите по БЕЛ и

български език и математика в VII клас и

математика, които са

набелязване на мерки за отстраняване на

до 30.09.2021 г.

слабостите.

провели НВО през
2020/2022 учебна
година

1.11

Годишен план за часа на класа

до 30.09.2021 г.

Кл. ръководители

1.12

План за работа при зимни условия

до 11.11.2021 г.

Директор

Актуализиране на :
o Правилник за дейността на училището;
o План за защита при бедствия и оказване
на първа долекарска помощ;
o Правилник за вътрешния трудов ред;

Група за самооценка

o Мерки за повишаване на качеството на

по CAF

образованието в СУ „Христо Ботев“;
o Програма за превенция на отпадане на
учениците от училище;

Директор и

o Програма за работа с ученици от

Зам.-директори

уязвими групи.
1.13

o Правила за безопасност на учениците от

до 14.09.2021 г.

СУ „Христо Ботев“, гр. Септември в

Педагогически
съветник

компютърната мрежа в училището и в
Интернет;
o Мерки за намаляване на рисковете от
предаване на инфекцията в СУ „Христо

Педагогически

Ботев“- гр. Септември в условията на

съветник

извънредна епидемична обстановка;
o Организиране на образователния процес
в СУ „Христо Ботев“- гр. Септември в
условията на извънредна епидемична
обстановка.
Разработване на:

до 14.09.2021 г.

o План за квалификацията;

Главен учител

o Правила за квалификацията на
педагогическите специалисти в
1.14

училището;
o Годишен план на УКБДП;

до 14.09. 2021 г.

o Индивидуални планове за учениците със
СОП по отделни учебни предмети.

Г. Дишкова
В. Панчева

до 30.09.20201г.

Изготвяне на графици:
1.15

o за срочни класни и контролни
работи;
o за консултации по учебни предмети;

до 30.09. 2021 г.

Директор,

o за час за спортни дейности;

зам.-директор по УД,

o за консултиране на родители и

председатели на МО

ученици;
o за дневното дежурството в училище;
o за организиране и провеждане на
състезания и олимпиади, съгласно
Графика на МОН;
o график за учебните и изпитни сесии
на учениците, обучавани в
самостоятелна форма на обучение.
Изготвяне на календари и програми:

В. Панчева,

o Спортен календар;

Г. Христева,
Д. Руменов

o Училищна програма за заниманията по
интереси.
до 30.09.2021 г.

1.16

Директор
И. Божилова

Сключване на договори за:
o

за осигуряване на безплатни закуски за
учениците от І – ІV клас и на обедно
хранене за учениците на целодневна
организация на учебния ден;

o

за учебници и учебни помагала за І – ІV
клас и учебници за V – VІІ клас;

1.17
o

за абонаментно техническо обслужване
на компютърна техника;

o

за

абонаментно

поддържане

на

програмни продукти;
o

за

осигуряване

на

обслужване

Служба „Трудова медицина”;

от

през
учебната 2021 г./
2022
година

Директор
Главен счетоводител
Председател на УН
Председател на
Обществен съвет

o

за предоставяне на услуги /достъп до
интернет/;

o

за

контрол

на

електрически

и

противопожарни уреди и съоръжения;
o

за

извършване

на

дезинфекция

и

дератизация;

1.18

1.19

o

за застраховане на имуществото;

o

за охрана със СОТ и видеонаблюдение.

Изработване

на

проектобюджет

за

финансовата 2022 година
Приемане на държавния план – прием за
учебната 2022/2023 година

м.01. 2022 г.
м.01.2021 г.

Директор
Гл. счетоводител
Директор
Зам.-директор по УД

Реализиране на проект „Квалификация за
професионално развитие на педагогическите
специалисти“ - Дейност 2 „Подкрепа на
педагогическите специалисти за участие в
процедури

за

придобиване

на

професионално-квалификационни степени,
1.20

включително провеждане на подготвителни

през учебната

курсове за придобиване на пета и четвърта

година

професионално-квалификационна

степен“

Директор, зам.директор АСД,
учители

по проект „Квалификация за професионално
развитие на педагогическите специалисти“,
финансиран по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ 20142022 г.
Определяне
1.21

на

приоритетите

при

обогатяването на МТБ и тяхното йерархично
подреждане за финансовата 2022 година от

Директор,
м.02.2022 г.

Специалист АТС
Гл. счетоводител

делегирания бюджет на училището.

Директор,
Създаване на План за контролната дейност
1.22

на директора, зам.-директора по УД и зам.директор по АСД.

зам.-директор по УД
м.09.2021 г.

и зам.-директор по
АСД

Осъществяване на проектите за участие в
Националните програми:
1. Национална програма „Заедно в грижата за
всеки ученик“,съгласно Приложение № 4,
Модул 1 „Осигуряване на условия за
системно

проследяване

на

личните

постижения на учениците чрез създаване на
индивидуално портфолио и оценъчна карта“
2. Национална програма „Заедно в грижата за
всеки ученик“ съгласно Приложение № 4,
Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна
работа на учителите от началния етап с
учителите от детската градина“
1.23

4. Национална програма „Оптимизиране на
вътрешната

структура

на

персонала“,

през учебната
година

съгласно Приложение № 9

Директор,зам. –
директор УД,
учители

5. Национална програма „Без свободен час“,
съгласно Приложение № 1, Модул 1 „Без
свободен час в училище“
6. Национална

програма

„Участвай

и

променяй - родителят, активен партньор в
училищния живот“, съгласно Приложение
№ 15
7. Проект

№

BG05M20P001-5.00I-0001

”Равен достъп до училищно образование в
условията на кризи”
8. Проект

BG05М20Р001-2.011-0001

”Подкрепа за успех”
Реализиране на схема „Училищен плод“ и
1.24

схема „Училищно мляко“ за учениците от
първи до четвърти клас.

1.25

Реализиране на рекламна кампания на
училището

през учебната
година

Директор, зам.директор АСД,
главен счетоводител

през учебната

Комисия по

година

рекламата

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 2. АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА
2.1

Запознаване на учениците в началото на
учебната година с Насоките за обучение и

м.09.2021 г.

Класни ръководители

действие

в

условията

на

извънредна

епидемична обстановка в училищата
Актуализиране на училищните процедури за
2.2

действия при инциденти, работа по случаи и
насочване към услуги в общността.

м. септември

Д. Никова

2021 г.

Водене на дневник със случаи на насилие и

Д. Никова,

тормоз за управление на информацията.

педагогически
постоянен

2.3

специалисти и
служители в
училището

Провеждане и
2.4

оценяване на

входното

равнище на знанията на учениците и

м. октомври

предприемане на необходимите мерки за

2021г.

Учители

преодоляване на констатираните пропуски.

2.5

Спортни дейности – организират се в

през

съответствие със Спортния календар на

учебната

Д. Руменов,

училището, който е неразделна част от този

2021/2022

Г. Христева

план.
2.6

2.7

2.8

година

Диагностициране на езиковото развитие на

м.05.2021 г.

децата в края на I клас

Ц. Трендафилова
М. Топалов

15.10.2021 г.

Оценка на тормоза на учениците в училище

Д. Никова
Кл. ръководители

Изработване на етични правила за паралелка
и Етичен кодекс за училището

Класни ръководители
30.10.2021 г.

Педагогически
съветник

Актуализиране съставите на ученическите
2.9

съвети по паралелки и избор на Ученически

до 30.10.2021 г.

съвет
Среща
2.10

на

Ученическия

съвет

Пед.съветник
Класни ръководители

с

ръководството на училището за уточняване

Директор и

до 30.10.2021 г.

пед. съветник

приоритетите и планиране на дейността им.
КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 3. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Прилагане
3.1

в

учебните

часове

на

разнообразни интерактивни методи чрез
дигитализиране

на

учебния

процес

и

през

Зам.-директор по УД

учебната година

Учители
Учители ЦОУД

прилагане на иновации, базирани на ИКТ в
училище.

Създаване на рамка за ИКТ услуги.

през
учебната година

3.2

Зам.-директор АСД,
Учител ИТ

Подготовка на учениците за участие в
олимпиади и национални състезания по:

3.3

o

Български език и литература;

o

Математика;

o

Биология и здравно образование;

o

Химия и ООС;

o

История и цивилизация;

o

География и икономика;

o

Физика;

o

Астрономия;

o

Гражданско образование;

o

Национална олимпиада Знам и мога за
учениците от ІV клас;

o

Съгласно
националния
календар

Учителите по
предметите

Математически турнир Европейско
кенгуру;

o
o

Национално състезание по английски
език „Longman Competition” ;
Състезание Аз изучавам чужд език за
учениците от I – IV клас.

o

Национално състезание Музикална
игра Ключът на музиката;

3.4

o

Национален конкурс Бог е любов;

o

Други.

Европейска седмица на програмирането

м.10.2021 г.

Учители ИТ
Директор,

Подготовка и успешно провеждане на
3.5

национално външно оценяване в ІV,VІІ и Х
клас

зам.-директор по УД,
м.10.2021 г.–

зам.-директор по

06.2022 г.

АСД и учителите по
съответните учебни
предмети

Директор,
зам.-директор по УД,
3.6

Подготовка и успешно провеждане на ДЗИ

м.10. 2021 г. -

зам.-директор по

05.2022 г.

АСД и учителите по
съответните учебни
предмети

3.7

Ден, посветен на безопасния интернет

м. февруари –

Х. Янкова

2022 г.

Л. Попова
Р. Карталова

3.8

Осъществяване на дейности в Седмицата на
математиката.

м. март 2022 г.

Х. Янкова-Пискова
Н. Събева
И. Цветанов

Организиране на занимания по четене и по
3.9

български език в рамките на целодневната
организация на учебния ден за учениците от

през
учебната година

Учители ЦОУД

I до VІI клас
КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 4. УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Включване в Националната седмица на
книгата по повод 23 април – Световен ден на
книгата и авторското право със следните
прояви, необходими за реализиране на
4.1

проектите:
 Ден на таланта;

месец април 2022
г.

 Литературни четения;

Класни ръководители
I-VII клас;
Учители ЦОУД

 Драматизация на приказки;
 Включване в Национален маратон на
четенето - 02-23 април.
Г. Димитрова
Б. Атипов

Организиране и провеждане на училищен
4.2

конкурс, посветен на Ботев и 146 години от
избухването на Априлското въстание -1876
година

Н. Николова
до 30.05.2022 г.

Ю. Матеева
Председатели на МО
на НЕ и на учители
ХН

Г. Димитрова
Б. Атипов

4.3

Разнообразни инициативи за отбелязване на

през

Н. Николова

международни дни и бележити дати от

учебната

А. Атанасова

българската история и празници, свързани с

2021/2022

Н. Спасова

година

Й. Василева

националните традиции и обичаи

Е. Сестримска
М. Пеева-Ракова
С. Тонева
Г. Новаков
4.4

Европейски ден на езиците

26.09.2021 г.

Й. Атанасова
М. Тонева
В. Панчева

4.5

Провеждане на часове за начална военна
подготовка на учениците от IX и X клас

през
учебната
година

Класни ръководители
на ІХ и Х клас
Класни

4.6

Отбелязване на Деня на народните будители

28.10.2021 г.

ръководители на IV,
ХІ и ХІІ клас
Комисия за
училищните

4.7

Празник на училището

28.10.2021 г.

празници, ритуали и
украса
Учители ФВС

4.8

4.9

4.10

Отбелязване на Коледни и новогодишни
празници
В памет на Апостола – отбелязване на 149
години от обесването на Васил Левски
Баба Марта – изложба на мартеници,
изработени от учениците в училище

20.12.2021 г. –
22.12.2021 г.
19.02.2022 г.
01.03.2022 г.

Класни
ръководители,
пед. съветник
Ч. Неделина
Учители ЦОУД,
Н. Спасова
Комисия за

Училищно тържество за 3 март – 144
4.11

години от Освобождението на България –
национален празник;

училищните
02.03.2022 г.

празници, ритуали и
украса

Подготовка на учениците за участие в
4.12

националното

ученическо

състезание

Защита при пожари, бедствия и извънредни

Д. Никова
м.04.2022 г.

Р. Кметска
Г. Христева

ситуации

Учители ЦОУД,
4.13

Международен конкурс за детска рисунка
С очите си видях бедата

м. 04.2022 г.

Учители начален
етап,
Н. Спасова

Подготовка на учениците за участие в
4.14

националния конкурс за православна поезия

м.04.2022 г.

Й. Василева

и проза Христос воскресе – радост донесе
Комисия за

Отбелязване на 24 май – Ден на българската
4.15

просвета и култура и на славянската

24.05.2022 г.

писменост

училищните
празници, ритуали и
украса

Тържествено връчване на:
o Удостоверение за завършен начален
етап;
o Свидетелство за завършено основно
4.16

образование;

Директор,
м.06.2022 г.

o Удостоверение за завършен първи

Класни ръководители
IV,VII, X и XII клас

гимназиален етап;
o Диплом за завършено средно
образование.
Щаб
Провеждане на практически занятия за
4.17

за изпълнение на

прилагане на училищния план за защита при

м.10. 2021 г. и

училищния план за

бедствия и оказване на първа до лекарска

м.03. 2022 г.

защита при бедствия

помощ с учениците от I – XII клас

и извънредни
ситуации

4.18

Практическо занятие – Евакуация при
терористична заплаха.

м.03.2022 г.

Б. Атипов
В. Димитрова

4.19

Световен ден за борба със СПИН

м.12.2021 г.

Р.Кметска
Г. Динкова

4.20

Световен ден без тютюнев дим

31.05.2022 г.

Н. Чолакова
Учители ЦОУД
Ася Бакърджиева

4.21

Ден на водата – изложба с постери и

м. 03. 2022г.

Г. Динкова

.

Учители ЦОУД

рисунки

Учители НЕ
Вили Димитрова
Регина Карталова

Ден на Земята – изложба на научни проекти
4.22

и експонати от отпадъчни материали

22.04.2022 г.

Ася Бакърджиева
Стефан Спасов
учители ЦОУД
учители НЕ

5 юни – Световен ден на околната среда –
4.23

4.24

4.25

раздаване на флаери и почистване района на
училището

А. Бакърджиева
м.06.2022 г.

Н. Чолакова
Ст. Спасов

Организиране и провеждане на Ден на
розовата фланелка

м.02.2022 г.

Осигуряване на еднократни стипендии за

през

ученици от социално слаби семейства за

учебната

подпомагане на достъпа им до образование.

година

Пед. съветник
Ученически съвети
Директор
Гл. счетоводител

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 5: БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТЯ И ОПАЗВАНЕ
НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В НЕГО И НАМАЛЯВАНЕ НА
ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП
Подготовка на учениците за участие в

Г. Христева

националната викторина по безопасност на
5.1

движението Да запазим децата на пътя.

м.03.2022 г.

Участие в ежегодна инициатива „Пътят на

Н. Спасова
Кл. ръководители на
първи клас

първокласника“
Утвърждаване от директора на маршрута на
автобуса

и

възрастен

придружител

на

учениците в автобуса.
5.2

Утвърждаване

на

списък

с

пътуващи

ученици и представянето му в общината.
Организиране на предпътен медицински
преглед на водача (водачите) и преглед за

м.09.201 г.

Директор

техническата

изправност

на

автобуса

(автобусите).
Определяне на най-безопасния маршрут от

5.3

дома до училище и обратно за учениците от I и
II клас съвместно с родителите.
Ежедневно

5.4

провеждане

„5-минутка"

с

учениците от I - VII клас и отразяване в дневника
на класа

до 21.09.
2021 г.

Класните
ръководители
на І-ІІ клас

през
учебната
2021/2022

Учители

година
през

5.5

Системен контрол върху учебния процес по

учебната

БДП и провежданите училищни дейности

2021/2022

Директор

година
Обезопасяването на района на училището,
системно наблюдение на състоянието на
прилежащата
5.6

към

инфраструктура

него

и

пътна

своевременно

до 14.09.

уведомяване на компетентните органи за

2021 г.

Директор

наличие на необезопасени участъци и
конфликтни

точки

и

съдействие

за

обезопасяването им през учебната година.
Запознаване на учениците от І-ІV клас с
пътнотранспортната обстановка в района на

5.7

училището в Час на класа – среща с униформен
служител на полицията на тема „Децата

м.10.

Директор,

2021 г.

класни ръководители

тръгват на училище”

през
5.8

Интегриране на обучението по БДП с другите

учебната

Кл. ръководители и

учебни предмети.

2021/2022

учители на І-VІІ клас

година
Беседа с учениците от гимназиален етап на
тема „На пътя животът е с предимство –
шофирането със съдържание на алкохол в
5.9

кръвта или след употреба на наркотични
вещества е престъпление” съвместно с
униформени служители от сектор „Пътна
полиция”

м.10.2021 г.

Кл. ръководители и
учители на VІІІ- ІХ клас

5.10

5.11

Отбелязване на деня за „Възпоминание на жертвите
на пътнотранспортни произшествия”

м.11.

УКБДП, класни

2021 г.

ръководители

Провеждане на инструктаж с учениците,

16.09.2021 г.

пътуващи с училищния автобус

04.02.2022 г.

Директор

Периодични беседи с учениците, пътуващи

5.12

с училищния автобус и с различни други

през

транспортни средства от други населени

учебната

Директор,

места на община Септември, организирани

2021/2022

кл. ръководители

съвместно с униформени служители на

година

сектор „Пътна полиция”.
Ангажиране на Училищното настоятелство
5.13

за оказване на помощ при провеждане на
училищни мероприятия по БДП

класни ръководители в квалификационен
курс по методика на обучение по БДП

2021/2022

Директор

през
учебната
2021/2022

Директор

година

Провеждане на обучение за актуализиране
5.15

учебната
година

Включване на новоназначени учители –
5.14

през

на знанията на учителите по БДП съобразно
изменения в нормативната база и др.

през
учебната
2021/2022

Директор

година

Провеждане на инструктаж срещу подпис с
учениците и възрастните придружители за
правилата за безопасност на движението
5.16

преди всяко организирано напускане на
училищната сграда.
Попълване

на

маршрутен

лист

от

през
учебната

Директор,

2021/2022

Учители

година

ръководителя на групата.
Изготвяне на годишен план за работата
5.17

по

БДП,

училището

утвърден

от

(включително

директора

на

м.09.

Кл. ръководители,

графици

за

2021 г.

учители БДП

екскурзии и пътувания)
Информиране
5.18

на

родителите

за

поведението на учениците като участници в
пътното движение и се обсъждане на

м.10.
2021 г.,

Класните

Първа

Ръководители

родителска

проблемите на БД.

среща

Провеждане на беседа-разговор за поведението
на учениците като участници в пътното

5.19

движение

–

пешеходци,

пътници,

велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти,

м.10.
2021 г.

Класните
ръководители на V-VІІ
клас

ролеристи

Периодични беседи с учениците, пътуващи

5.20

с училищния автобус и с различни други

през

транспортни средства от други населени

учебната

Училищното

места на община Септември, организирани

2021/2022

ръководство

съвместно с униформени служители на

година

сектор „Пътна полиция”
Извеждане на учениците до автобусите след

5.21

края на учебните занятия или изчакване докато
излязат от района на училището

Рисковете
5.22

и

през
учебната
2021/2022
година

предизвикателството

при

управление на МПС и начин за ефективното

м.04.
2022 г.

им преодоляване
Организиране на училищно състезание с
5.23

Учители ЦДО

учениците от начален етап за майсторско
управление на велосипед

м.05.
2022 г.

УКБДП
Класни ръководители

УКБДП

КЛЮЧОВА ОБЛАСТ 6. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ден на християнското семейство –
6.1

Й. Василева

посещение на първокласници и техните

21.11.2021 г.

родители в църковен храм
Съвместно
6.2

отбелязване

клас
на

културно-

специфични празници (Коледа, Великден и
др.)

6.3

учители на първи

Тържествено откриване на новата учебна
2021/2022 година за първи и осми клас.

Й. Василева
през учебната

Д. Никова

година

Учители ЦОУД
Учители НЕ
УК за училищните

15.09.2021 г.

празници, ритуали и
украса

Ю. Матеева
Провеждане и популяризиране на
6.4

през

инициатива „Подарък за училищната

учебната

библиотека”

година

Учителите по БЕЛ
Комисия по
библиотечно и
информационно
обслужване

Осъществяване
6.6

на

взаимодействие

с

през

училищното настоятелство, НПО, фондации

учебната

и фирми за подпомагане на ученици от

2021/2022

социално слаби семейства
Осъществяване
родителската

на

година

взаимодействие

общност

чрез

Директор
Пед. съветник
класни ръководители

с

съвместна

дейност с училищното настоятелство и
обществения
6.7

отсъствията

съвет
по

за

намаляване

неуважителни

на

причини,

Постоянен

Директор

повишаване на успеваемостта на учениците и
при организацията на НВО и ДЗИ. Анализ на
потребността и възможността за доставяне
на електронни услуги.
Директор
Набиране
6.8

на

доброволни

средства

за

обогатяване на МТБ и организиране на
благотворителни кампании.

през
учебната
2021/2022
година

Ст. Каравеликов –
председател на УН
Нина ХристосковаЧепилова председател на ОС

Запознаване на учениците и родителите в
6.9

началото на учебната година с формите на
насилие и с механизма за противодействие на

м.10-11.2021 г.

Д. Никова

м.10-11.2021 г.

Класни ръководители

училищния тормоз между учениците.
Запознаване на учениците и родителите в
началото на учебната година с Насоките за
6.10

обучение
извънредна

и

действия
епидемична

училищата
6.11

Родителски срещи

в

условията

на

обстановка

в

м.10.2021 г.

 Първи срок

м.11.2021 г.
м.02.2022 г.

 Втори срок

м.04.2022 г.

Периодично изследване на
6.12

удовлетвореността на родители и ученици

през учебната

от качеството на предоставяното

година

Кл. ръководители
Кл. ръководители
Директор
Група за самооценка
по CAF

образование в училището.
РАЗДЕЛ V
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
(Съгласно приложението: План за квалификационната дейност 2021/2022 учебна
година)
РАЗДЕЛ VІ
ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

МЕСЕЦ

ДНЕВЕН РЕД
1. Годишен план–график на екипите за подкрепа за
личностно развитие
2. Планове на методическите обединения и
постоянни комисии
3. Спортен календар на училището за учебната
2021/2022 година

ДОКЛАДВА
Ръководители на
ЕПЛР
Председатели на
МО и ПК
Учители по ФВС

4. Обсъждане и анализиране на резултатите на
І заседание
м.септември
2021 г.

учениците от НВО по български език и
математика за VII клас и набелязване на мерки

Учители по БЕЛ и
математика – VII клас

за преодоляване на пропуските
5. План за дейността на педагогическия съветник

Доротея Никова
– пед. съветник

6. Приемане на предложения за разкриване на
групи за занимания по интереси на учениците за

Ст. Митрова

учебната 2021/2022 г.
7. Запознаване с плановете за контролната дейност
на заместник-директорите

В. Панчева и Ст.
Митрова

8. Приемане на план за прилагане на Алгоритъм
между

институциите

в

системата

на

предучилищното и училищното образование и
Дирекция

„Социално

отношение

осигуряването

подпомагане”
на

подкрепа

по

Д. Никова

за

личностно развитие на учениците
Ст. Митрова

1. План за работа при зимни условия
2.
ІІ заседание
м. октомври
2021 г.

Резултати

от

задължителната

проверка

училищна

Зам.-директор, АСД
на

водената

документация

за

началото на учебната година

Директор
- Галина Дишкова;
Зам.-директор, УД
- Весела Панчева

3. Обсъждане на резултатите от входните нива на
учениците, проследяване на нивото на усвояване на
компетентностите им и приемане на мерки за

Председатели на МО

подобряване на образователните резултати
Директор
ІІІ заседание
м. ноември
2021 г.

Тематичен съвет: „Прилагане на компетентностния
подход в образователния процес в училището”

Главен учител
Учители

Определяне на профила в гимназиален етап

1.
след

завършено

основно

образование

и

задължителните профилиращи предмети
2. Предложение за държавен план-прием на СУ
ІV заседание
м. декември
2021 г.

Зам.-директор УД

„Хр. Ботев” за учебната 2022/2023 година в
VІІІ клас, профил, профилиращи предмети,
балообразуване;

Галина Дишкова
- Директор
В. Панчева
- зам.-директор, УД

3. Предложение за балообразуване за прием в
ХІ клас в СУ „Хр. Ботев” за учебната
2022/2023 година;
4. Решение за вида на предлаганата закуска на
учениците от I до IV клас в СУ „Христо
Ботев”

Ст. Митрова - зам.директор, АСД

Галина Дишкова
1. Отчет на резултатите от образователния процес
през І учебен срок на учебната 2021/2022 година

- Директор
Кл. ръководители
Председ. на МО и ПК
Галина Дишкова

2. Доклад на директора и зам.-директорите за
резултатите от контролната дейност през І учебен
срок на учебната 2021/2022 година

В. Панчева
– Зам.-директор УД
Ст. Митрова

V заседание
м. февруари
2022 г.

- Директор,

Зам.-директор АСД
3. Информация за здравословното състояние на
учениците

Росица Кметска
- училищна
медицинска сестра

4. Информация за началното ограмотяване на
първокласници

Класни ръководители
на първи клас

5. Училищен план-прием за учебната 2022/2023
година за първи и пети клас
6. Определяне на броя на групите ЦОУД за учебната
2022/2023 година

1.Информация за готовността за провеждане на

Директор
Директор

В. Панчева
– Зам.-директор УД

национално външно оценяване в ІV, VІІ и Х клас

и учители
VІ заседание

2.Информация за готовността за провеждане на ДЗИ

м. април
2022 г.

3. Обсъждане на предложения за награждаване на
ученици и изявени учители по случай 24 май

- Директор
Кл. ръководител ХІІ

4. Избор на знаменосна група

1. Представяне
VII заседание
м. юли
2022 г.

на

доклади

В. Панчева
– Зам.-директор УД,
Кл. р-тел ХІІ клас
Галина Дишкова

клас

на

класните

ръководители на I – XII клас за отчитане на
резултатите

от

образователния

учебната 2021/2022 г.

процес

за

Класни ръководители

2. Доклад-анализ за дейността на училището през
учебната 2021/2022 година

- Директор

3. Доклад за контролната дейност на директора за
учебната 2021/2022 година

съветник
за

Председатели на МО
и ПК

квалификационната

дейност

за

учебната 2021/2022 година

Р. Карталова

6. Утвърждаване на групите за ИУЧ, ФУЧ и

В. Панчева

групите ЦОУД за учебната 2022/2023 година

– Зам.-директор, УД

7. Избор на модулите на спортни дейности – II, III,

В. Панчева

IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII клас
8. Проект на Списък-Образец 1 за учебната
2022/2023 година

1.

Галина Дишкова
- Директор,

4. Отчет за дейността на МО, ПК и педагогическия

5. Отчет

Галина Дишкова

Избор и приемане на формите на обучение за
учебната 2022/2023 година
2. Приемане на дневния и седмичен режим на

– Зам.-директор, УД
Галина Дишкова
- Директор

В. Панчева
– Зам.-директор УД
Галина Дишкова

обучение за учебната 2022/2023 година

- Директор

3. Утвърждаване на модулите и групите спортни

В. Панчева

дейности – I и VIII клас за учебната 2022/2023 г.
4. Приемане на училищните учебни планове за
учебната 2022/2023 г.

– Зам.-директор УД
В. Панчева
– Зам.-директор УД

5. Приемане на План за действие към Стратегията на
СУ „Христо Ботев” за 2022/2023 учебна година

Р. Карталова

6. Приемане на Годишен план за дейността на
училището

за

учебната

2022/2023

година

с

приложения:
-

Мерки

за

повишаване

на

качеството

на

- Директор,

образованието;
VIII
заседание
До 15.09.
2022 г.

Галина Дишкова

- План за квалификационната дейност за учебната

Весела Панчева
- Зам.-директор УД,

2022/2023 година
- Правила за квалификация на педагогическите

Гл. учител
и временна комисия

специалисти за учебната 2022/2023 година
- Определяне на МО и ПК. Избор на председатели на
МО и ПК.
7. Правилник за дейността на училището за учебната
2022/2023 година

Галина Дишкова
- Директор и комисия

9. Приемане на програма за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на децата и

Д. Никова
- Педаг. съветник

учениците от уязвимите групи
10. Приемане на програма за превенция на ранното
напускане на училище

Д. Никова
- Педаг. съветник

11. Мерки и дейности за намаляване на отсъствията
на учениците в СУ „Христо Ботев” за учебната

Регина Карталова

2022/2023 г. Ред за извиняване на отсъствията.
12. Приемане на Етичен кодекс

Комисия

13. Приемане на показатели и критерии на оценъчна
карта за ДТВ за постигнати резултати от труда на
педагогическите

специалисти

през

учебната

Комисия

2022/2023 г.
14. Приемане на механизъм за противодействие на
тормоза и насилието

Педагогически
съветник

15. Приемане на система от качествени показатели
за оценяване на учениците от първи, втори и трети

МО начален етап

клас за учебната 2022/2023 г.
16. Приемане на училищна програма по гражданско,
здравно, екологично и интеркултурно образование
по НП „Без свободен час”

Комисия

17. План за контролната дейност на директора за
учебната 2022/2023 г.

Директор

РАЗДЕЛ VІІ
Необходими взаимодействия във връзка с изпълнението на годишния план и
реализиране на цялостната училищна политика
1. Обществен съвет
2. Училищно настоятелство
3. ДСП, отдел „Закрила на детето”
4. Археологически музей, АО ”Емпорион Пистирос”
5. РУ на МВР – гр. Септември
6. НЧ „Будители”, „Пробуда”, „Отец Паисий”
7. Общински център за подкрепа на личностното развитие
8. Общински младежки дом
9. Други
ГАЛИНА ДИШКОВА
Директор на СУ „Христо Ботев”

