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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”                                                                                                

С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 
п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 1, тел.:  03543/2232, e-mail: school@ou-hr-botev-dorkovo.com 

 

 

Доклад 
за 

резултатите от УВР в ОУ „Христо Ботев“ Дорково  

след приключване на I срок на учебната 2020/2021 г. 

 
      В ОУ „Христо Ботев“ учебната 2020/2021 г. бе открита на 15.09.2020 г. в условията на извънредна 

епидемична обстановка, удължена с Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., 

Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския 

съвет от 25 ноември 2020 г.  

 

      През настоящата учебна година педагогическият колектив на ОУ „Христо Ботев“ се състои от 24 

човека щатен персонал, назначени на основен трудов договор.  

 

От тях: 

• педагогически специалисти с ръководни функции - 1; 

• педагогически специалисти в начален етап - 6; 

• педагогически специалисти в прогимназиален етап - 10; 

• педагогически специалисти в ЦОУД – 6; 

• ресурсен учител – 1. 

 

От тях: 
 

• 10 с висше образование ( образователно -квалификационна степен магистър ); 

• 11 с висше образование ( образователно - квалификационна степен бакалавър ); 

• 3 с висше образование (образователно - квалификационна степен проф. бакалавър ). 

 

➢ Брой ученици, записани в началото на учебната 2020/2021 г. – 167 

➢ Общ брой паралелки в дневна форма на обучение – 8 

 

От тях: 

• в начален етап - 5 паралелки (100 ученици) 

- І а клас - 24 ученици; 

- ІІ а клас - 15 ученици; 

- ІІ б клас - 15 ученици; 

- ІІІ а клас - 23 ученици; 

- ІV а клас - 23 ученици; 

 

• в прогимназиален етап - 3 паралелки (67 ученици) 

 

- V а клас - 24 ученици; 

- VІ а клас - 19 ученици; 

- VІІ а клас - 24 ученици; 

 

➢ Брой ученици, записани в началото на учебната 2020/2021 г. в ЦОУД – 153 

➢ Брой групи за ЦОУД - 7: 
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- І група (I клас ) - 24 ученици; 

- ІІ група (ІI клас ) - 26 ученици; 

- ІІІ група ( IІI клас ) - 23 ученици; 

- ІV група ( IV клас ) - 21 ученици; 

- V група ( V клас ) - 21 ученици; 

- VІ група ( VІ клас ) - 18 ученици; 

- VІІ група ( VІІ клас ) - 20 ученици. 

 

 

          В началото на учебната 2020/2021 г. бяха разработени и/или актуализирани и утвърдени:   

• стратегия за развитие на училището;  

• правилник за дейността на училището;  

• правилник за вътрешния трудов ред; 

• правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд; 

• програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от 

уязвимите групи;  

• програма за превенция на ранното напускане на училище; 

• правила за вътрешноинституционалната квалификация и за отчитане на участието на 

педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията; 

• правила за работа в условията на COVID-19 в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021 г. 

• план за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на 

епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година 

• годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев”;  

• училищни учебни планове за І - VІІ клас;  

• план за работа на педагогическия съвет; 

• годишен план за квалификация на педагогическите специалисти;  

• училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността  за учебната  2020/2021 година; 

• план за работа на училищната комисия по БДП; 

• план за контролната дейност на директора; 

• план за защита при бедствия; 

• план за работа на УК за борба с противообществените прояви на учениците; 

• план за противодействие на тормоза и насилието в ОУ „Христо Ботев” за учебната 2020/2021 

година; 

• седмичния и дневния брой часове за групите за всяка от дейностите от целодневната 

организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното разписание с учебните часове от 

училищния учебен план за учебната 2020/2021 г. 

• седмично разписание на учебните занятия за І срок на учебната 2020/2021 г.; 

• Списък-образец №1 за учебната 2020/2021 година. 

 

 

      Стриктното спазване на вътрешните административни актове и на законовите и подзаконови 

нормативни документи в системата на средното образование спомогна за:  

• изпълнение на държавните образователни стандарти, засягащи дейността на ОУ „Христо 

Ботев”; 

• създаване на здравословни и хигиенни условия на учебен труд и провеждане на ефективен 

УВП в условията на COVID-19; 

• опазване живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието 

им на територията на училището и извън него; 

• опазване УМБ на училището; 

• уреждане организацията на труда в училището и конкретизиране на правата и задълженията 

на работниците и работодателя по трудовите правоотношения.  
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      В изпълнение на разпоредбите на чл. 31, ал. 1, т. 3 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Плана 

за контролната дейност в ОУ „Христо Ботев” за 2020/2021 г., директорът извърши проверки за: 

 

• изготвяне на учебните програми по РП и ДП; 

• изготвяне на годишните тематични разпределения по предметите от ООП, РП, ДП и 

плановете на класа; 

• изготвяне на годишните тематични разпределения на учителите в ЦОУД; 

• спазване на утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 г. и ежедневно 

отразяване на преподадения учебен материал в електронния дневник на училището; 

• установяване входното ниво на знания при учениците от начален и прогимназиален етап; 

• навременно отразяване и водене на отсъствията от педагогическите специалисти в 

електронния дневник на училището и законосъобразността на извиняването им от класните 

ръководители и учителите в ЦОУД; 

• провеждане на начален и периодичен инструктаж по безопасност на движението, техника на 

безопасност, хигиена и охрана на труда и противопожарна и аварийна безопасност; 

• правилно и системно водене на ЗУД; 

 

 

      Целта на извършените проверки бе да се констатира състоянието и оцени дейността на 

педагогическите специалисти по изпълнение на ДОС: 

 

➢ Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

➢ Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното 

и училищното образование. 

 

     Преди началото на учебната 2020/2021 г. педагогическите специалисти в ОУ „Христо Ботев“ изготвиха и 

представиха в срок: 
1. Учебни програми за РП (ИУЧ) за І - VІІ клас. 
2. Учебни програми за ДП (ФУЧ) за І - VІІ клас. 
3. Тематични разпределения на учебния материал по предметите от ООП (ЗУЧ), РП (ИУЧ) и ДП 

(ФУЧ) за І - VІІ клас. 
4. Планове за работа в часа на класа. 
5. Тематичните разпределения за работа в ЦОУД. 

 

      При периодичните проверки на директора относно правилното и системно попълване на 

задължителната училищна документация през І срок бяха установени следните нередности: 

 

1. Пропуски при отразяване на темите във връзка с преподаденото учебно съдържание. 

2. Пропуски при отразяване на отсъствията в електронния дневник. 

 

 

      Във връзка с извършените проверки мога да заявя, че констатираните пропуски са сведени почти до 

минимум, а задължителната училищна документация е в добро състояние и се води според изискванията 

на Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование. 

 

       Утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 г. се спазва стриктно от 

педагогическите специалисти. Същите отразяват ежедневно преподадения учебен материал в 

електронните дневници на паралелките и групите за ЦОУД. 
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       В началото на учебната година бяха проведени писмени изпитвания за установяване на входното 

ниво при учениците в начален и в прогимназиален етап. След извършена проверка от директора, бе 

установено, че същите са проверени и оценени от учителите по предмети, след което резултатите са 

обобщени. Педагогическите специалисти в ОУ „Христо Ботев“ са извършили задълбочен анализ на 

знанията на учениците на ниво паралелка. Изготвените анализи представят подробна информация за: 

 установените резултати от обучението и констатирани пропуски; 

 планираните мерки за повишаване на напредъка на учениците и за подобряване на 

качеството на обучението по съответния учебен предмет. 

       Като цяло констатациите от извършените проверки показват, че оценъчно-контролната дейност 

на педагогическите специалисти се осъществява в съответствие с разпоредбите на Наредба №11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

 

        В началота на учебната 2020/2021 г. беше извършена проверка на тема: „Провеждане на 

периодичен инструктаж по безопасност на движение, техника на безопасност, хигиена и охрана на 

труда и противопожарна и аварийна безопасност”.  

 

         Целта на проверката бе да се констатира състоянието и оцени дейността на класните 

ръководители по изпълнение на Заповед №899/14.09.2020 г. на директора за определяне на видовете 

инструктажи, техния обхват, продължителност и длъжностните лица, които ги провеждат. Обект на 

проверяване бе навременното провеждане и документиране на инструктажите в съответните 

протоколи и книги. В хода на проверката не бяха установени нередности. Констатираното от 

проверката дава основание да се направи следния извод: 

 

1.  Класните ръководители в ОУ „Христо Ботев” извършват своевременно начален и периодичен 

инструктаж на учениците с цел поддържане и допълване знанията по безопасност, хигиена и 

охрана на труда и пожарна и аварийна безопасност. Инструктажите са проведени в началото 

на учебната 2020/2021 година. 

 

2. Учениците са запознати с основните правила и изисквания относно: 

➢  безопасността на движение в района на училището и извън него; 

➢ безопасност, хигиена на труда и пожарна  и аварийна безопасност на територията на ОУ 

„Христо Ботев”, с вида и характера на извършваната работа и възможните рискове, както и с 

изискванията към тяхното поведение с оглед опазване здравето и живота им; 

➢ аварийните и евакуационни планове. 

 

 

3. Документирането на инструктажите се извършва в съответните протоколи и се удостоверява с 

подпис на учениците и класния ръководител. 

 

4. Главният учител в ОУ „Христо Ботев” извършват своевременно начален и периодичен 

инструктаж на служителите от педагогическия и непедагогическия персонал (индивидуално в 

деня на постъпване на работа). 

 

 

      Във връзка с изпълнение на т. 4.4 от Плана за евакуация на учениците, служителите и временно 

пребиваващите в ОУ „Христо Ботев” и графика за проиграване на плановете за евакуация при 

бедствия за учебната 2020/2021 г. (утвърден със Заповед №905/14.09.2020 г. на директора на 

училището) в ОУ „Христо Ботев” с. Дорково бяха  проведени две учебно–тренировъчни  занятия: 

 

1. За евакуация при пожар - на 28.10.2020 г.  

 

      Симулативното оповестяване за възникване на пожар в главното елекрическо табло на І етаж се 

осъществи чрез подаването на непрекъснат сигнал за тревога с продължителност 3 минути.   
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        Под контрола на педагогическите специалисти и помощния персонал учениците напуснаха 

организирано училищната сграда. В хода на евакуацията  бе констатирано струпване на ученици и 

персонал по коридорите и стълбите, водещи към централния вход (изход) на училището, тъй като 

другият основен изход бе блокиран, поради симулативното задимяване и възникване на пламъци от 

пожара. 

       Беше отчетена една сериозна слабост, на която трябва да се обърне специално внимание, за да не 

се допуска при бъдещи симулативни или реални ситуации, свързани с предприемането на бързи и 

адекватни действия при пожар. 

 

Констатирани слабости: 

 Част от учениците отново напуснаха сградата тичайки, а това крие потенциална опасност за 

живота и здравето им при евентуално блъскане, падане и прегазване на евакуиращите се.  

Препоръки:                                  

 Учениците да напускат сградата бързо, но без да се допускат елементи на паника и хаотично 

поведение. 

 

 

2. За евакуация при земетресение - на 27.11.2020 г. 

       Симулативното оповестяване на присъстващите в сградата лица се осъществи с непрекъснат 

сигнал за тревога, подаден по мегафон.  Под контрола на педагогическите специалисти и помощния 

персонал учениците организирано и без паника напуснаха училищната сграда. По време на 

евакуация не бе констатирано струпване на ученици и персонал по коридорите и изходите на 

училището, тъй като бяха спазени стриктно маршрутите за евакуация, съобразно утвърдените план-

схеми. Евакуацията на всички присъстващи в момента лица в училището бе осъществена за 1 минута 

и 26 секунди, т. е в рамките на допустимото за реакция и евакуация време преди да е настъпил 

евентуален вторичен трус. 

 

През І срок на учебната 2020/2021 година учебно–възпитателната работа в ОУ „Христо Ботев” се 

провеждаше съгласно Списък-образец 1 за учебната 2020/2021 г. и графика на учебното време, 

утвърден със Заповед №РД 09-2118/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката, 

изменена и допълнена със Заповед №РД 09-3472/27.11.2020 г.  

      През срока учебно–възпитателния процес не бе прекъснат нито веднъж, но във връзка с 

влошената епидемиологична обстановка и увеличаването на заболеваемостта, свързана с 

разпространението на COVID-19, се наложи присъственият образователен процес да бъде временно 

преустановен и заменен с обучение от разстояние в електронна среда, както следва:  

 

1. За периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл. за учениците от І клас в ОУ „Христо Ботев” с. 

Дорково бяха организирани и проведени проектни и творчески дейности чрез електронната 

платформа Microsoft Teams, които бяха насочени към развитието на интересите и 

компетентностите на учениците. 

2. За периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл. за учениците от ІІ до VІІ клас в ОУ „Христо 

Ботев” с. Дорково беше организирано и проведено синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда (чрез електронната платформа Microsoft Teams) при спазване на 

утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 г. и актуализиран дневен 

режим. 

3. Считано от 07.12.2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ Дорково присъствено се провеждаха само 

индивидуални терапевтични дейности и индивидуална подкрепа за личностно развитие (от 

съответните специалисти в РЦПППО – Пазарджик и ресурсния учител в ОУ „Христо Ботев“) 

за учениците със специални образователни потребности в начален и в прогимназиален етап. 
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4. Планираните за този период дейности по проект „Подкрепа за успех“ (за допълнително 

обучение и занимания по интереси), както и заниманията по интереси, финансирани от 

бюджета на училището, също започнаха да се провеждат в електронна среда от разстояние. 

5. Електронната комуникация с родителите се осъществяваше чрез електронния дневник на ОУ 

„Христо Ботев“ и електронната поща на училището /school@ou-hr-botev-dorkovo.com/, като 

се поддържаше активна обратна връзка, при спазване на всички изисквания, свързани с 

опазването и защитата на личните данни.  

      Във връзка с изпълнението на Заповед №РД 01–718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на 

Заповед №РД 01– 677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал. 1 

от ЗПУО, писмо изх. 9105 – 434/22.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката, относно 

присъствено провеждане на занимания по интереси и други извънкласни дейности:  

 

1. Беше възстановен присъственият образователен процес за учениците от начален етап (І – ІV 

клас) в ОУ „Христо Ботев” с. Дорково, считано от 04.01.2021 г. За тези ученици беше 

разрешено и присъствено провеждане на планираните дейности по проект „Подкрепа за 

успех“ при спазване на Правилата на ОУ „Христо Ботев“ за работа в условията на COVID-19 

за учебната 2020/2021 г. 

2. Считано от 04.01.2021 г. до края на І учебен срок за учениците в прогимназиален етап (V – VІІ 

клас) на ОУ „Христо Ботев” с. Дорково, продължи провеждането на синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Microsoft Teams при спазване на 

утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 г. и актуализиран дневен 

режим. 

 

      През настоящата учебна година от 24 педагогически специалисти, които имат формирана 

задължителна норма преподавателска работа съгласно Списък–образец №1, 7 (седем) са отсъствали 

по различни причини, както следва: 

 

Общ  

брой 

педаго-

гически 

персонал 

Отсъствали по причини - брой учители/дни 

Общо 

отсъствали 

Брой учебни часове, в 

които учителите са 

отсъствали 

платен 

отпуск 

неплатен 

отпуск 

отпуск по 

болест 
командировка 

отпуск по 

чл.157 от КТ 

 

отпуск по 

чл.169 от КТ 

общо 

часо-

ве 

от тях: 

брой 

отсъст-
вали от 

колона  

"1" 

общ 
бр. 

дни 

брой 

отсъст-
вали от 

колона  

"1" 

общ 
бр. 

дни 

брой 

отсъст-
вали от 

колона  

"1" 

общ 
бр. 

дни 

брой 

отсъст-
вали от 

колона  

"1" 

общ 
бр. 

дни 

брой 

отсъст-
вали от 

колона  

"1" 

общ 
бр. 

дни 

брой 

отсъст-
вали от 

колона  

"1" 

общ 
бр. 

дни 

брой 

учители 
от 

колона 

"1" 

Бр. 

дни 

Брой  

часове  

с  
осигу-    

рено 

замест-  
ване 

Брой 

часове  

без 
осигу-

рено 

замест-
ване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

24 2 3 1 2 5 22 2 2 1 1 1 11 7 41 145 131 14 

 

 

 А/ Брой часове с осигурено заместване – 131 (90,34 %) 

 

Б/ Брой часове без осигурено заместване – 14 (9,66 %) 

От тях: 

➢ Брой часове без осигурено заместване по предмети от ООП – 2  

➢ Брой часове без осигурено заместване по предмети от ДП (ФУЧ) – 6  

➢ Брой часове без осигурено заместване в ЦОУД – 6  
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      Учителите, които допуснаха отсъствия през І срок на учебната 2020/2021 година, своевременно 

преструктурираха учебното съдържание по предметите от ООП, ДП и в ЦОУД, така че нямаше 

проблеми с изоставане или невземане на планирания учебен материал.  

 

      Сградният фонд на училището е в добро състояние. Текущите ремонти, които се извършват 

ежегодно, спомогнаха за благоустрояване на материалната база. Преди началото на новата учебна 

2020/2021 г. със средства от бюджета на училището беше поставена нова подова настилка от 

ламиниран паркет в три класни стаи на ІІІ етаж. 

 

       На 22.04.2020 г. бе даден старт на проекта за изграждане на многофункционална спортна 

площадка в училищния двор на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково. Финансирането на спортното 

съоръжение бе по Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., като обща стойност на 

проекта е 117 901,91 лв. Реализирането на този проект приключи успешно на 22.09.2020 г. и така 

проблемът с осигуряването на подходяща среда и условия за системно занимание с физически 

упражнения и спорт на открито беше решен в дългосрочен план. Това означава, че през следващите 

учебни години още стотици деца от селото - бъдещи ученици и потенциални ползватели на 

спортното съоръжение ще се възползват от възможността да се занимават активно с физически 

упражнения и спорт. 
 

        След одобряване на Националните програми за 2020 г. нашето училище кандидатства и получи 

финансиране по една от тях: 

 

1. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование”  

 

     По тази програма бяха осигурени средства за подпомагане обновяването на училищната ИКТ 

среда чрез осигуряване на интернет свързаност, закупуване на иновативен хардуер в съответствие с 

изработена от МОН процедура и критерии за кандидатстване и осигуряване на електронен дневник 

за нуждите на системата на училищното образование и подкрепа на съпътстващите дейности по 

внедряването и ползването му в общ размер на 8641,20 лв., както следва: 

 средства за интернет – 300,00 лв. 

 електронен дневник – 750,00 лв. 

 мултимедиен  65” интерактивен дисплей – 7591,20 лв. 

 

      Във връзка със Заповед №РД 09-2925/26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката и 

Постановление №283 от 15.10.2020 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата и за 

определяне на условия и ред за разпределяне и предоставяне на средствата на държавните и 

общински училища в ОУ „Христо Ботев“ Дорково бяха закупени 5 бр. преносими компютри (3 бр. 

ученически и 2 бр. учителски) на обща стойност 4502,00 лв. 

      Материално-техническата обезпеченост на обучението по предмети е на сравнително добро ниво. 

Въпреки скромния бюджет, съумяваме планово да обновим и обогатим учебно-техническото 

оборудване.  

       Във връзка с подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в ОУ „Христо 

Ботев“, осигуряване на достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, 

внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за за ползването 

им от педагогическите специалисти, през І срок на учебната 2020/2021 г. със средства от бюджета на 

училището в размер на 5078,67 лв. бяха закупени 5 бр. мултимедийни проектори (Acer H6531BD) и 

таванни стойки, с които бяха оборудвани четири класни стаи и един кабинет. 
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       В началото на учебната година със средства от централния бюджет бяха осигурени безплатни 

учебници и учебни комлекти за учениците от I до ІV клас, безплатни учебници за учениците от V до 

VII клас. 

 

Влошената епидемиологична обстановка и увеличаването на заболеваемостта, свързана с 

разпространението на COVID-19, както и наложените строги противоепидемични мерки през І срок 

на учебната 2020/2021 г., възпрепятстваха сериозно изпълнение на Плана за квалификационната 

дейност на ОУ „Христо Ботев”, така че към настоящия момент не бе осъществена нито една от 

планираните квалификационни форми в Годишния план за квалификация на педагогическите 

специалисти. 

 

 

       От началото на настоящата учебна година до края на І срок бе регистриран само един инцидент 

по отношение на охраната и опазването на материалната база в училище.  

      На 23.10.2020 г. (петък) в часовия интервал около 19:00 ч. – 19:30 ч. група лица проникват 

неправомерно в новата спортна площадка в двора на училището. След като получава сигнал от 

колегата - г-н Узунов (учител по ФВС), директорът на ОУ „Христо Ботев“ извършва оглед на място, 

като констатира следното: 

➢ теловете и обтегачите, с които се осигурява здравина и устойчивост на предпазната мрежа, са 

срязани на няколко места, а на мястото, от къде са проникнали извършителите, самата мрежа 

е сериозно деформирана.  

 

     Веднага след това е извършен незабавен преглед на видеозаписите от външните камери на 

училището, но поради факта, че действието се е развива в тъмната част на денонощието и поради 

отдалечеността на камерите, са разпознати само част от лицата, които в онзи момент са около 

спортната площадка, а в последствие влизат вътре. Това са Альоша Кичуков, Алекс Юруков и Ангел 

Говедаров – бивши ученици в ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково. 

      Във връзка с извършеното деяние, директорът на ОУ „Христо Ботев“ уведомява РУ на МВР – 

Велинград, като апелира към органите на реда да бъде проведено незабавно разследване по 

въпросния случай, а на виновните лица да им бъде потърсена наказателна и имуществена 

отговорност за увреждане на посочената публична общинска собственост.  

 

      През І срок на учебната 2020/2021 г. не са констатирани сериозни междуличностни конфликти, 

на каквито ежегодно ставаме свидетели. 

 

       Във връзка с изпълнение на Плана за противодействие на училищния тормоз в ОУ „Христо 

Ботев” за учебната 2020/2021 г. училищният координационен съвет в ОУ „Христо Ботев“ 

(Механизъм за противодействие на тормоза и насилието) и УКБППУ проведоха проучване сред 

учениците в учебното заведение във връзка с училищния тормоз. В проучването участваха 138 деца 

от ІІ до VІІ клас.  

    Учениците бяха предварително запознати със същността на понятието „училищен тормоз“ и 

неговата специфика спрямо конфликтите, караниците и „схватките“ в училище, които се определят 

като проблемни взаимоотношения.  

    На 29.10.2020 г., в рамките на един учебен час, учениците попълниха „Въпросник за тормоза в 

училище”, разработен от Катедра „Обща, експериментална и генетична психология” при Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” и препоръчан в Механизма за противодействие на училищния 

тормоз.  

    Децата бяха помолени честно и спокойно да отбелязват отговорите си върху листа. Беше им 

обяснено, че проучването е анонимно и резултатите от него ще помогнат за справяне с проблема.  



 9 

    В анкетата са включени въпроси, даващи възможност на децата да оградят повече от един 

отговор, и такива, изискващи посочването само на един отговор. 

       След анализ на посочените отговори във въпросника става ясно, че в начален етап няма ученици, 

подложени на тормоз и/или извършващи такъв над други лица. 

       Част от децата посочват  свои съученици, които се държат по-грубо и в определени моменти си 

позволяват да обиждат, демонстрирайки надмощие. Но действията на тези ученици не биха могли да 

се определят като тормоз, а по-скоро като заяждане, което при децата отминава бързо и лесно се 

забравя. 

       На този етап учениците от начален етап общуват, имат приятелски отношения. Похвално е, че 

има ученици, които винаги са готови да помогнат, без да чакат подкана или молба за това.  

      Според анкетираните в прогимназиален етап най-разпространените форми на тормоз са: обиди, 

подигравки, заплахи, измисляне на неприлични прякори, блъскане, удряне на други деца, дразнене. 

       Най-често посочваните места, където децата биват тормозени са: класната стая, коридорите, в 

тоалетните, дворът на училището, на улицата. 

 

       Повечето деца посочват, че досега, през тази учебна година, не се е случвало да бъдат 

тормозени.Тези, които сочат себе си като пострадали от тормоз или са наблюдавали такъв, 

отбелязват, че това се случва рядко като пострадалите са момичета и момчета. Почти във всеки клас 

са посочени двама или трима ученици, които се отнасят зле с останалите.   

     

    Според наблюденията на комисията и класните ръководители, това са ученици с по-буен нрав. 

    Според мнението на класните ръководители, проблемите не са толкова сериозни, става въпрос по-

скоро за безобидни неща, типични за отношенията между връстници.  

 

    Отговорите дават информация, че най-често те споделят проблема с някой от родителите си, 

приятелите си или учителя и с тяхна помощ той бива решен без да се стига до задълбочаването му. 

 

      Положителното е, че  почти няма ученици, които да посочват себе си като участници в прояви на 

насилие /тормоз/ към други деца и това, че биха споделили с учител, ако са обект на тормоз, което 

говори за добра комуникация и доверие между учениците и учителите. 

 

       Прегледът на отговорите сочи, че учениците  считат, че в ОУ „Христо Ботев“ не съществува 

проблем по отношение на крайни прояви на тормоз в училище, което е факт и според мненията на 

класните ръководители и наблюденията на УКС и УКБППУ. 

 

       УКС и УКБППУ обобщиха получените отговори и установиха, че резултатите от настоящата 

анкета не са по-различни от проведена подобна анкета през изминалата учебна година. Въпреки това 

членовете на УКС и УКБППУ набелязаха превантивни мерки  за предотвратяване и противодействие 

на тормоза и насилието в училище. 

 
 

      В началото на учебната 2020/2021 г. училищната комисия за борба с противообществените 

прояви на учениците планира теми на беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с  

осъществяване на превантивна дейност съвместно МКБППМН.  Беше изготвена заявка по следните 

теми: 

 

№ Дата  Теми  Клас 

1. 23.11.2020 г. 
Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията. 

Мирно решаване на конфликти. Техники за водене на спор 

І - ІV 

V - VІІ 

2. 26.04.2021 г. 

Децата и опасностите, които ги заплашват 
І - ІV 

Превенция на тероризма и поведение при терористична 

заплаха. Безопасно сърфиране в интернет (киберзащита) V - VІІ 
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      Поради влошената епидемиологична обстановка и увеличаването на заболеваемостта, свързана с 

разпространението на COVID-19, разглеждането на първата тема от графика бе отложено във 

времето и предстои да се проведе при благоприятни условия на по-късен етап.  

 

      Във връзка с наличието на ученици, застрашени от преждевременно напускане на 

образователната система и с оглед предприемането на адекватни мерки за недопускане на подобно 

явление, директорът на ОУ „Христо Ботев" извършва ежегодно анализ на причините, пораждащи 

тези явления и оценка на ефикасността на съществуващите мерки и политики,  на разработването 

и/или актуализирането на училищните програми за решаване на тези проблеми. 

 

       Ето и някои от основните проблеми, които съществуват в ОУ „Христо Ботев” и връзката им с 

различните етноси.  

 

 

 

1. Допускане на голям брой извинените отсъствия (по „здравословни” и/или „семейни” 

причини), без да са налице уважителни причини за това. Този факт буди основателно 

безпокойство и поставя въпроса за родителския контрол, понеже голяма част от отсъствията 

се допускат със знанието и подкрепата на родителите.  В други случаи родителите отсъстват, 

тъй като работят в големите градове или в чужбина, а контролът се осъществява от близки 

(баба, дядо, по-голям брат или сестра) и не е достатъчно ефективен.  

 

2. Допускане на неизвинени отсъствия поради: 

➢ закъснения за учебните часове; 

 

3. Напускане на училище поради: 

➢ социални и семейни причини 

Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят много 

деца в затруднени условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище. Пътуването на 

родителите извън страната много често води до прекъсване на обучението на учениците.  

Справка за броя на напусналите ученици през последните десет  учебни години 
 

Учебни 

години 

Записани 

ученици 

(общ брой 

) 

От тях 

роми 
Напуснали 

ученици 

От тях 

роми 

2011/ 2012 195 64 (32,82 %) 0 0% 0 0% 

2012/ 2013 215 69 (32,09 %) 0 0% 0 0% 

2013/ 2014 217 67 (30,87 %) 0 0% 0 0% 

2014/ 2015 217 78 (35,94 %) 1 0,46% 1 0,46% 

2015/ 2016 213 71 (33,33 %) 0 0 % 0 0 % 

2016/ 2017 202 60 (29,70 %) 0 0 % 0 0 % 

2017/ 2018 182 52 (28,57 %) 1 0,54 % 1 0,54 % 

2018/ 2019 174 44 (25,28 %) 0 0 % 0 0 % 

2019/ 2020 164 46 (28,04 %) 0 0 % 0 0 % 

2020/ 2021 167 47 (28,14 %) 0 0% 0 0 % 
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Мерки, които училището предприема за намаляване на броя на отпадналите ученици. 

 

  През последните години основна заслуга за задържане на учениците, за успешното 

осъществяване на процеса на интеграция и реинтеграция при ромите и осигураването на равен 

достъп до качествено образование има ръководството и педагогическият колектив на ОУ 

„Христо Ботев” посредством предприемането на редица мерки, свързани с превенция на 

учениците, застрашени да напуснат  училище, а именно: 

 

• Работа с родители на тези ученици. 

• Взаимодействие с Дирекция „СП”, отдел „Закрила на детето”. 

• Провеждане на допълнителна работа за деца с обучителни и поведенчески затруднения. 

• Включване в извънкласни и извънучилищни форми на работа (училищни тържества и прояви, 

спортни състезания, проект „УСПЕХ”, проект „Твоят час – фаза 1”, проект „Подкрепа за 

успех“, проект „Образование за утрешния ден“). 

• Работа с НПО (фондация „Бъдеще” гр. Ракитово). 

• Разработване и реализиране на училищни проекти, свързани с подобряване образователната 

интеграция на учениците от етническите малцинства (проект BG05M20P001-3.002-0339 

„Образователна интеграция в община Ракитово”).  

• Изпълнение на Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и 

функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст. 

 

 

       През І срок на учебната 2020/2021 г. установяването на знанията и уменията на учениците по 

учебните предмети от ООП и РП се осъществи на базата на периодични проверки, като всеки учител 

се опита да осигури ритмичност при оценяването на учениците чрез устни, писмени (тестове, 

контролни и класни работи) и практически изпитвания. За регистриране на получените резултати 

през срока бяха поставени текущи оценки с качествен и количествен показател.  

 

      В условията на влошена епидемиологична обстановка и увеличаването на заболеваемостта, 

свързано с разпространението на COVID – 19, и с оглед на създалата се ситуация присъственият 

образователен процес в ОУ „Христо Ботев“ бе временно преустановен и заменен с обучение от 

разстояние в електронна среда посредством електронната платформа Microsoft Teams.  

 

      При обучението от разстояние в електронна среда разпоредбите за текущо оценяване  по смисъла 

на Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците се 

прилагаха ако и доколкото е възможно. Учителите в ОУ „Христо Ботев” с. Дорково имаха 

възможност да осъществяват изпитвания за установяване на постигнатите резултати и по своя 

преценка да поставят текущи оценки на учениците в училищната документация. 

 

     На педагогическите специалисти бе дадена възможност лично да преценят дали класните и 

контролни работи могат да се провеждат при наличните технически условия и съответно да 

гарантират обективното им протичане. 

      Срочните оценки бяха оформени въз основата на знанията и уменията на учениците върху 

учебното съдържание, изучавано през І срок и при вземане предвид на текущите оценки. 

 

     На базата на информацията, подадена от класните ръководители, директорът на ОУ „Христо 

Ботев” изготви  анализ на количествените показатели от УВД за начален и прогимназиален етап, 

който дава реална представа за качеството на УВП, степента на усвояване на учебния материал и 

мотивацията за учене от страна на учениците. 
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І. Брой и движение на учениците 

 

           НАЧАЛЕН ЕТАП Брой 

ученици 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Брой 

ученици 

Общо: 

1. В началото на учебната 

годината 

100 1. В началото на учебната 

годината 

67 167 

2. През І срок на учебната 

2020/2021 г.: 

 2. През І срок на учебната 

2020/2021 г.: 

  

2.1. Преместени по чл.199, ал.1, т. 

4 от ЗПУО 

- 2.1. Преместени по чл.199, ал.1, т. 

4 от ЗПУО 

- - 

2.2. Придошли от други училища 

От тях: 

2 2.2. Придошли от други училища 

От тях: 

- 2 

2.2.1.Придошли от други училища 

в България 

- 2.2.1.Придошли от други училища 

в България 

- - 

2.2.2.Придошли от други училища 

в чужбина 

- 2.2.2.Придошли от други училища 

в чужбина 

- - 

2.3. Заминали в чужбина - 2.3. Заминали в чужбина 1 1 
2.4. Преминали в друга форма на 

обучение 

- 2.4. Преминали в друга форма на 

обучение 

- - 

2.5. Прекъснали обучението си 

поради болест 

- 2.5. Прекъснали обучението си 

поради болест 

- - 

2.6. Починали ученици - 2.6. Починали ученици - - 
2.7. Преместени по тяхно желание 

в друго училище в България.       

От тях: 

1 2.7. Преместени по тяхно желание 

в друго училище в България.       

От тях: 

- 1 

2.7.1. Учащи, за които има 

потвърждение 

1 2.7.1. Учащи, за които има 

потвърждение 

- 1 

2.7.2. Учащи, за които няма 

потвърждение 

- 2.7.2. Учащи, за които няма 

потвърждение 

- - 

2.8. Трайно 

непосещаващи 

училище 

поради: 

 

отсъствия - 2.8.   Трайно         

         непосещаващи      

         училище     

         поради: 

 

отсъствия - - 

слаб успех - слаб успех - - 

социални и 

семейни 

причини 

- социални и 

семейни 

причини 

- - 

2.9. Ученици, отписани от 

училище по чл. 173, ал. 2, т. 2 

от ЗПУО 

- 2.9. Ученици, отписани от 

училище по чл. 173, ал. 2, т. 2 от 

ЗПУО 

- - 

3. Общо напуснали за периода: 

15.09.2020 – 22.02.2021 г. 

- 3. Общо напуснали за периода: 

15.09.2020 – 02.02.2021 г. 

- - 

4. Останали в края на І срок 101 4. Останали в края на І срок 66 167 

 

 

 
Забележка:  

1.  Напуснал ученик - без оформен успех за текущата учебна година, без удостоверение за преместване 

или взел такова, но не записал се в друго училище до края на същата учебна година. 

2.  За напуснал по горната точка се счита ученик, подлежащ на задължително обучение до 16- годишна 

възраст. 
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ІІ. Отсъствия 

1. Отсъствия (обобщени резултати) 

 Брой на отсъствията в 

края на І учебен срок 

Брой на отсъствията в 

края на ІІ учебен срок 

Брой на отсъствията за 

учебната 2020/2021 г. 

 извинени неизвинени извинени неизвинени извинени неизвинени 

Начален етап (общо) 3389 3,5     

Прогимназиален етап  2518 45     

Общо: 5907 48,5     

 

 

 

 

2. Отсъствия (процентно съотношение на извинените и неизвинени отсъствия по випуски) 

 

 

А/ НАЧАЛЕН  ЕТАП 

 

Клас І срок ІІ срок За учебната 2020/2021 г. 

(общ брой) 

извинени неизвинени извинени неизвинени извинени неизвинени 

Брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

І 862 25,43 0 0         

ІІ 1241 36,62 2 57,14         

ІІІ 574 16,94 0 0         

ІV 712 21,01 1,5 42,86         

Общо: 3389 100 3,5 100         

 

 

 

 

 

 

Б/ ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП 

 

Клас І срок ІІ срок За учебната 2020/2021 г. 

(общ брой) 

извинени неизвинени извинени неизвинени извинени неизвинени 

брой % брой % брой % брой % брой % Брой % 

V 681 27,04 2 4,45         

VІ 534 21,21 10,50 23,33         

VІІ 1303 51,76 32,50 72,22         

Общо: 2518 100 45 100         
 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

3. Извинени  отсъствия по класове за І срок на учебната 2020/2021 г. 
 

Извинени отсъствия 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

Клас Брой 

ученици 

в 

началото 

на 2020/ 

2021 г. 

Брой 

ученици 

за периода 

(15.09.20 – 

22.02.21 г.) 

Общ  

брой 

отсъствия 

Среден 

брой 

отсъствия 

за 1 

ученик 

Клас Брой 

ученици 

в 

началото 

на 2020/ 

2021 г. 

Брой 

ученици 

за периода 

(15.09.20 – 

02.02.21 г.) 

Общ  

брой 

отсъствия 

Среден 

брой 

отсъствия 

за 1 

ученик 

І а 24 150 862 5,74 V а 24 120 681 5,68 

ІІ а 15 75 463 6,17 
VІ а 19 95 534 5,62 

ІІ б 15 76 778 10,24 

ІІІ а 23 115 574 4,99 
VІІ а 24 119 1303 10,95 

ІV а 23 115 712 6,19 

Общо: 100 531 3389 6,38 Общо: 67 334 2518 7,54 

 

 

4. Основания за извиняването на отсъствията (съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1 от 

Наредбата за приобщаващото образование )  

 

      Основанията за извиняване на отсъствията са, както следва: 

➢ по медицински причини - 99,34 %;  

➢ поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование - 0,00 %; 

➢ въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител -  0,66 %  

➢ с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено 

заявление от родителя -  0,00 % 

 

 

Клас Общ брой 

извинени 

отсъствия 

за І срок 

Основание за извиняване на отсъствията  

съгласно чл. 62, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование 
извинени отсъствия 

по чл. 62, ал. 1, т. 1  

  

извинени отсъствия 

по чл. 62, ал. 1, т. 2  

 

извинени отсъствия 

по чл. 62, ал. 1, т. 3  

 

извинени отсъствия 

по чл. 62, ал. 1, т. 4  

 

брой брой % брой % брой % брой % 

І а 862 862 14,69 0 0 0 0 0 0 

ІІ а 463 463 7,89 0 0 0 0 0 0 

ІІ б 778 778 13,26 0 0 0 0 0 0 

ІІІ а 574 574 9,78 0 0 0 0 0 0 

ІV а 712 712 12,13 0 0 0 0 0 0 

V а 681 681 11,61 0 0 0 0 0 0 

VІ а 534 534 9,10 0 0 0 0 0 0 

VІІ а 1303 1264 21,54 0 0 39 100 0 0 

Общо: 5907 5868 100 0 0 39 100 0 0 
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5. Ученици с над 130 извинени отсъствия 

 

№ Трите имена Клас Брой 

1 Йордан Иванов Николов І а 172 

2 Кирил Маринов Майн ІІ б 183 

3 Найден Иванов Костов VІІ а 278 

 

 

Общ брой ученици - 3  

От тях роми - 3 

 

 

 

6. Общ брой неизвинени  отсъствия за І срок на учебната 2020//2021 г. 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Общо 

С неизвинени 

отсъствия 

Брой 

уче-

ници 

 

Общ брой 

отсъствия 

за нач. 

етап 

С неизвинени 

отсъствия 

Брой 

уче-

ници 

 

Общ брой 

отсъствия 

за прог. 

етап 

Общ 

брой 

уче- 

ници 

Общ брой 

отсъствия 

за 

училището 

до 5 уч. часа 4  

 

3,5 

 

до 5 уч. часа 16  

 

45 

20  

 

48,5 

от 5 до 9 уч. часа - от 5 до 9 уч. часа 2 2 
от 10 до 14 уч. часа - от 10 до 14 уч. часа - - 
над 15 уч. часа - над 15 уч. часа - - 

 

 

 

 

7. Неизвинени  отсъствия по класове 

 

Неизвинени отсъствия 

НАЧАЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Клас Брой 

ученици 

в 

началот

о на 

2020/ 

2021 г. 

Брой 

ученици 

за 

периода 

(15.09.20 

– 22.02.21 

г.) 

Общ  

брой 

отсъстви

я 

Среден 

брой 

отсъстви

я 

за 1 

ученик 

Клас Брой 

ученици 

в 

началото 

на 2020/ 

2021 г. 

Брой 

ученици 

за периода 

(15.09.20 – 

02.02.21 г.) 

Общ  

брой 

отсъствия 

Среден 

брой 

отсъствия 

за 1 

ученик 

І а 24 150 0 0 V а 24 120 2 0,016 

ІІ а 15 75 2 0,026 
VІ а 19 95 10,50 0,110 

ІІ б 15 76 0 0 
ІІІ а 23 115 0 0 

VІІ а 24 119 32,50 0,273 
ІV а 23 115 1,5 0,013 

Общо: 100 531 3,5 0,006 Общо: 67 334 45 0,134 

 

 



 16 

 

8. Мерки, които училището предприема срещу безпричинните отсъствия  

• Изпращане на уведомителни писма до Кмета на община Ракитово за допуснатите неизвинени 

отсъствия от учениците. 

• предоставяне по служебен път на информация към Агенцията за социално подпомагане.чрез 

модул "Отсъствия на децата и учениците" на НЕИСПУО. 

• Посещения в домовете на учениците от класните ръководители и провеждане на разговор с 

родителите (настойниците). 

• Разговор с директора на училището. 

• Проведени родителски срещи по класове. 

• Налагане на санкции съгласно разпоредбите на чл. 199 от ЗПУО и Правилника за дейността 

на ОУ „Христо Ботев”. 

• Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие 

       

 

 

9. Справка за допуснатите отсъствия след приключване на І срок за последните десет  учебни  

години 

 

Учебни 

години 

Записани 

ученици 

 

Извинени 

 

Неизвинени 

 

2011/ 2012 195 8718 227 

2012/ 2013 215 8679 233 
2013/ 2014 217 10741 129 

2014/ 2015 217 9902 367 

2015/ 2016 213 10000 222 

2016/ 2017 202 7538 121 

2017/ 2018 182 8089 845 

2018/ 2019 174 7477 57 

2019/ 2020 164 6221 21 

2020/ 2021 167 5907 48,5 

 

 

 

 

ІІI. Наложени санкции през І срок на учебната 2020/2021 г. 

 

      1. Санкция „Забележка” ( по чл. 199, ал. 1, т. 1 от  ЗПУО )  
 

 Ани Димитрова Ковачева (VІІ а клас) – за допуснати 8 неизвинени отсъствия (Заповед 

№213/07.12.2020 г.) 
 

 Петър Василев Николов (VІІ а клас) – за допуснати 6,5 неизвинени отсъствия (Заповед 

№306/15.01.2021 г.) 
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ІV. Среден успех след приключване на І срок на учебната 2020/2021 г.  

 
 

1. Среден успех по класове: 
 

НАЧАЛЕН  ЕТАП ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Клас С думи С цифри Клас С думи С цифри 

І а - - V а Мн. добър 4,92 

ІІ а - - 
VІ а Добър 4,30 

ІІ б - - 

ІІІ а - - 
VІІ а Добър 4,45 

ІV а Мн. добър 4,94 

Среден   

успех: 

Мн. добър 4,94 Среден   

успех: 

Мн. добър 4,57 

 

 

 

2. Среден успех  по предмети  

 

А/  НАЧАЛЕН ЕТАП 

№
 п

о
 р

ед
 

  

 Учебни предмети 

  
Общ 

брой 
ученици 

  

Брой 

ученици,  
оформени с 

качествен и 

количествен 
показател 

  

    Брой на учениците, получили качествена и 

количествена оценка по предметите от УУП: 

Брой ученици, 

освободени по 
здравословни 

причини  

  

Брой 

неофор-
мени 

ученици 

  

Брой   

ученици, 
оформени 

с 

качествен 
показател 

  

Среден  

успех 
  

Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Раздел А (ООП) 

       

    
1 Български език и 

литература 
23 21 0 1 5 7 8     2 5,05 

2 Английски език 23 21 0 4 2 9 6     2 4,81 

3 Математика 23 21 0 4 9 5 3     2 4,33 

4 Компютърно 

моделиране 
23 21 0 0 6 7 8     2 5,10 

5 Човекът и 

обществото 
23 21 0 2 9 6 4     2 4,57 

6 Човекът и природата 23 21 0 2 4 7 8     2 5,00 

7 Музика 23 23 0 2 4 8 9       5,04 

8 Изобразително 

изкуство 
23 23 0 2 6 9 6       4,83 

9 Технологии и 

предприемачество 
23 23 0 2 4 11 6       4,91 

10 Физическо 

възпитание и спорт 
23 23 0 0 1 10 12       5,48 

 
Раздел Б (РП) 

           

1 Български език и 

литература (РП) 
23 21 0 0 6 6 9     2 5,14 

2 Математика (РП) 23 21 0 0 4 8 9     2 5,24 

 Раздел В (ДП)            

1 Математика (ДП) 22 0 0 0 0 0 0       ##### 

2 Компютърно 

моделиране (ДП) 
13 0 0 0 0 0 0       ##### 

3 Музика (ДП) 16 0 0 0 0 0 0       ##### 

4 Хореография (ДП) 18 0 0 0 0 0 0       ##### 

 ОБЩО 276 260 0 19 60 93 88 0 0 2 4,94 

 



 18 

 

 

 

 

Б/  ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП 

 

№
 п

о
 р

ед
 

 

  

 Учебни предмети 

  
Общ 

брой 

ученици 

Брой 

оформени 

ученици с 
колич. и 

качествен 

показател  

    Брой ученици, получили качествена и 

количествена оценка по предметите от УУП: 

Брой 

ученици, 

освоб. 
по здрав. 

причини   

Брой   

неофор-

мени 
ученици 

Брой   

оформени 

ученици с 
качествен 

показател 

Среден  

успех 

  

Слаб Среден Добър Мн.добър Отличен 

 
Раздел А (ООП) 

       

    

1 Български език и 

литература  
66 63 0 17 15 18 13     3 4,43 

2 Английски език 66 65 3 11 16 15 20     1 4,58 

3 Математика 66 63 5 20 11 11 16     3 4,21 

4 Информационни 

технологии 
66 65 0 14 31 9 11     1 4,26 

5 История и 

цивилизации  
66 65 3 15 26 9 12     1 4,18 

6 География и 

икономика 
66 65 0 20 18 12 15     1 4,34 

7 Човекът и 

природата 
43 42 0 7 11 9 15     1 4,76 

8 Биология и ЗО 23 23 0 8 5 7 3       4,22 

9 Физика и 

астрономия 
23 23 0 9 3 3 8       4,43 

10 Химия и ООС 23 23 3 7 2 8 3       4,04 

11 Музика 66 66 0 7 15 17 27       4,97 

12 Изобразително 

изкуство 
66 66 0 7 15 25 19       4,85 

13 Технологии и 

предприемачество 
66 66 0 5 9 15 37       5,27 

14 ФВС 66 66 1 3 8 11 43       5,39  
Раздел Б (РП) 

           

1 Руски език (РП) 66 64 3 13 19 15 14     2 4,38 
2 История и 

цивилизация (РП) 
42 41 2 16 13 7 3     1 3,83 

3 Човекът и 

природата (РП) 
0 0 0 0 0 0 0       ##### 

 
Раздел В (ДП) 

           

1 Български език и 

литература (ДП) 
47 0 0 0 0 0 0       ###### 

2 Математика (ДП) 23 0 0 0 0 0 0       ###### 

3 История и 

цивилизация (ДП) 
42 0 0 0 0 0 0       ###### 

4 География и 

икономика  (ДП) 
42 0 0 0 0 0 0       ###### 

5 Човекът и 

природата (ДП) 
42 0 0 0 0 0 0       ###### 

 ОБЩО 991 866 20 179 217 191 259 0 0 3 4,57 
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3. Ученици със слаби оценки 

 

А) По класове 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Клас Брой 

ученици 

Брой слаби 

оценки 

Клас Брой ученици Брой слаби 

оценки 

І а - - V а 0 0 

І б - - 
VІ а 1 2 

ІІ а - - 

ІІІ а - - 
VІІ а 7 18 

ІV а 0 0 

Общо: 0 0 Общо: 8 20 

 

 

 

 

Б) По предмети 

 

№ Трите имена Клас Предмет ( и ) 

1 Илияна Илиева Такева VІ а Английски език /ООП/, История и цивилизации /ООП/ 

2 Альоша Миладинов Илиев 

 

 

 

VІІ а 

 

 

 

 

Руски език /РП/ 

3 Ани Димитрова Ковачева Английски език /ООП/, Математика /ООП/, История и 

цивилизации /ООП/, Химия и ООС /ООП/ 

4 Атанас Георгиев Ковачев Математика /ООП/, Химия и ООС /ООП/ 

5 Милуш Методиев Караилиев Математика /ООП/, Химия и ООС /ООП/,  История и цивилизации 

/РП/ 

6 

 

Найден Иванов Костов 

 

Математика /ООП/, Физическо възпитание и спорт /ООП/, Руски 

език /РП/  

7 Петър Василев Николов Математика /ООП/, Руски език /РП/, История и цивилизации /РП/ 

8 Румен Красимиров Хамарилов Английски език /ООП/, История и цивилизации /ООП/ 

 

 

 

 

4. Брой ученици, освободени по здравословни причини 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Клас Брой ученици Клас Брой ученици 

І а - V а - 

ІІ а - 
VІ а - 

ІІ б - 

ІІІ а - 
VІІ а - 

ІV а - 

Общо: - Общо: - 

 

 

 

 
 



 20 

V. Резултати от училищната атестация по БДП в края на І срок  

1. По класове: 

Начален етап 

Клас Общ брой 

ученици 

От тях  

атестирани: 

Резултат от обучението 

Успешно Неуспешно 

І а 24 24 24 0 

ІІ а 15 15 15 0 

ІІ б 16 16 16 0 

ІІІ а 23 23 23 0 

ІV а 23 23 16 7 

Общо: 101 101 94 7 

 

 

Прогимназиален етап 

Клас Общ брой 

ученици 

От тях  

атестирани: 

Успеваемост 

ниво А ниво Б ниво В 

да не да да 

V а 24 21 19 2 21 21 

VІ а 19 19 13 6 19 19 

VІІ а 23 23 23 0 23 23 

Общо: 66 63 55 8 63 63 

 

 

2. Списък на учениците от ОУ „Христо Ботев”, които не са атестирани по БДП в края на І 

срок на учебната 2020/2021 година 

 

Клас Име, презиме, фамилия 

V а 

Ати Росенова Читакова 

Марин Асенов Иванов 

Ясмина Евгениева Хаджиева 

 

 

      За качеството на учебно–възпитателната работа в училище можем да съдим не само по 

постигнатите цифрови резултати при установяването знанията и уменията на учениците по учебните 

предмети от ООП, РП и ДП, но и от проведени инициативи и тържества, от участия и постижения в 

извънкласни и извънучилищни дейности (състезания, конкурси, олимпиади и др.), от продуктите на 

учениковата дейност. 

 

       През І срок на учебната 2020/2021 г. бяха осъществени всички училищни тържества и прояви, 

залегнали в годишния план на ОУ „Христо Ботев”. В поредицата от успешни изяви можем да 

отбележим проведените: 

 

I. Тържества: 

1. Тържеството по случай откриване на учебната 2020/2021 година, организирано от г-жа 

Йочева, г-жа Гивечева, г-жа Бояджиева и г-н Узунов. 

2. Тържество за 1 ноември (Деня на народните будители), подготвено от г-жа Мацанова и г-жа 

Бояджиева с участието на ученици от V и VІІ клас. 

3. Тържество по случай 173 години от рождението на Христо Ботев, подготвено от г-жа 

Трендафилова и г-жа Бояджиева с участието на ученици от V клас. 
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II.   Изложби: 

 

Освен посочените дейности училището ни участва успешно и в други общински, областни и 

национални инициативи (състезания, конкурси, олимпиади и др.). 

 

III. Олимпиади и състезания: 

     През м. януари 2020 г. и м. февруари 2020 г. бяха проведени общинските кръгове на 

олимпиадите по български език и литература, математика, история и цивилизации, география и 

икономика, биология и ЗО, химия и ООС, „Знам и мога" и Националното състезание „Ключът на 

музиката”.  

1. Олимпиади (класирани за областен кръг) 

 

№  Трите имена на ученика Клас Вид на проявата 

1. Иван Лазаров Иванчев 

ІV а 
Олимпиада 

„Знам и мога“ 
2. Мартин Георгиев Челепиев 

3. Елена Методиева Иванчева 

4. Ивана Димитрова Кининчева 

V а Олимпиада 

по български език и литература 

5. Антония Венциславова Горанова 

6. Рая Александрова Мацанова 

7. Теодор Кръстев Деянов 

8.  Стела Величкова Статева VІ а 

9. Теодор Кръстев Деянов V а 
Олимпиада 

по математика 

10. Петър Герасимов Герасимов V а 
Олимпиада 

по история и цивилизации 11. Ивана Николаева Джокова 
VІІ а 

12. Кристиян Маринов Иванов 

13. Петър Герасимов Герасимов 
V а Олимпиада 

по география и икономика 
14. Теодор Кръстев Деянов 

15. Спас Петров Шошев VІІ а 

16. Ивана Николаева Джокова VІІ а 
Олимпиада 

по химия и ООС 

№ Учител/и   Клас   Дата Вид на проявата 

1. 
Учителите в начален и 

в прогимназиален етап 
І - VІІ 

м. Х.20-

м.І.21 г. 

Периодични изложби на творби, 

изработени в часовете по  английски език, 

човекът и обществото, човекът и 

природата, изобразително изкуство и 

технологии и предприемачество 

2. 
Учителите в начален и 

в прогимназиален етап 
І - VІІ м. Х.20 г. 

Информационни табла по случай Деня на 

народните будители 

3. 
Учителите в начален  

етап 
І - ІV м. ХІ.20 г. 

Изложба по случай Деня на християнското 

семейство 

4. Елена Овчарова V - VІІ м. ХІ.20 

Изложба на клуб „Английски език“ по 

проект „Подкрепа за успех“ 

5. Джемиле Бозева V - VІ м. ХІ.20 

Изложба на клуб „Природата около нас“ по 

проект „Подкрепа за успех“ 
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2. Състезания (класирани за областен кръг) 

 

№ по ред Трите имена на ученика Клас Вид на проявата 

1. Елена Методиева Иванчева IV а 

Национално състезание 

„Ключът на музиката” 

 

2. Теодор Кръстев Деянов 

V а 

3. Рая Александрова Мацанова 

4. Петър Герасимов Герасимов 

5. Атанас Радославов Котулов 

6. Ивана Димитрова Кининчева 

 

 

IV. Други инициативи: 

1. Непосредствено след старта на новата учебна година учениците от начален етап на ОУ 

„Христо Ботев“ се включиха в инициативата на МКБППМН и участваха в конкурс за 

рисунка на тема „Движа се свободно“. 

2. Във връзка с изпълнение на спортния календар на ОУ „Христо Ботев” за І срок на учебната 

2020/2021 г. през м. Х, и м. ХІ 2020 г. бяха проведени част от вътрешно-училищните 

състезания по отделните видове спорт. 

3. На 10.10.2020 г. учениците от ОУ „Христо Ботев” под ръководството на г-н Узунов взеха 

участие в спортен полумаратон по случай 107 години от Балканската война. Във връзка с 

проведената спортна проява можем да отбележим, че представянето на нашите ученици 

беше отлично и причината да нямаме участници, класирани на призови места, е 

регламентът на състезанието, съгласно който учениците участват в надпредварата заедно с 

възрастните, някои от които са лекоатлети. 

 

 

V. Участие в занимания по интереси (национално финансиране) 

 

        Във връзка с осигуряването на обща подкрепа за личностно развитие в ОУ „Христо Ботев“ 

съгласно чл. 15, т. 5 от Наредба за приобщаващото образование и Решение №1 от 08.10.2020 г. на ПС 

(Протокол №2/08.10.2020 г.) в нашето училище бяха сформирани 4 групи за заниманията по 

интереси, които осъществяват дейност през учебната 2020/2021 г., както следва: 

 

 

№ Наименование на 

дейността за занимания 

по интереси 

Тематична област 

 

Ръководител 

1.  В света на математиката Математика Елена Йочева 

2.  Приказен свят Технологии Елена Гивечева 

3.  Туризъм 
Екологично образование и 

здравословен начин на живот 
Цанко Дангов 

4.  Футбол Спорт Ангел Гивечев 
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VI. Участие в проекти: 

 

 

А/ Във връзка с Приложение №2 към Заповед №РД 09 – 2779/28.10.2019 г. на Министъра на 

образованието и науката за утвърждаване на училищата, които да участват в техническото и 

финансовото изпълнение и да извършват разходи по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа 

за успех”, осъществяван  с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014 – 2020 г. и Решение №8 от 19.10.2020 г. на ПС (Протокол №3/19.10.2020 г.) в ОУ 

„Христо Ботев” бяха сформирани 8 групи за допълнително обучение, които осъществяват дейност 

през учебната 2020/2021 г., както следва: 

 

 

 Дейност 3 – осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в 

съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително 

обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване 

на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни 

дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по 

определените предмети; 

 

 

№ по 

ред 
Учебен предмет Клас 

Брой 

ученици 
Ръководител 

1. Български език и 

литература 
І а 4 Елена Николова Гивечева 

2. Български език и 

литература 
ІІ а 5 

 Катерина Георгиева 

Гарданска  

3. 
Български език и 

литература 
ІІ б 6 

  Миглена Альошова        

Герасимова 

4. Български език и 

литература 
ІІІ а 5 Цанко Паунов Дангов 

5. Български език и 

литература 
ІV а 5 Елена Бойкова Йочева 

6. 
Български език и 

литература 
VІ а 6 

Румяна Маринова 

Мастравчиева 

7. Математика VІ а 5 Мая Бойкова Сиракова 

8. 
Химия и опазване на 

околната среда 
VІІ а 5 Джемиле Юсуф Бозева 

 

 

 

Б/ Във връзка с Приложение №2 към Заповед №РД 09 – 2779/28.10.2019 г. на Министъра на 

образованието и науката за утвърждаване на училищата, които да участват в техническото и 

финансовото изпълнение и да извършват разходи по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа 

за успех”, осъществяван  с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014 – 2020 г. и Решение №9 от 19.10.2020 г. на ПС (Протокол №3/19.10.2020 г.) в ОУ 

„Христо Ботев” бяха сформирани 4 групи за занимания по интереси, които осъществяват дейност 

през учебната 2020/2021 г., както следва: 
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 Дейност 5 - осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за 

стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене 

 

№ Наименование на 

на дейността за 

занимания по интереси 

Тематична област 

 

Ръководител 

1.  Английски език Технологии Елена Овчарова 

2.  Народни танци Изкуства и култура Велислава Котулова 

3.  Природата около нас Природни науки Джемиле Бозева 

4.  Волейбол Спорт Михаил Узунов 

 


