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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”                                                                                                

С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 
п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 2, 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 2021/2022 г. 

 
      В ОУ „Христо Ботев“ учебната 2021/2022 г. бе открита на 15.09.2021 г. в условията на извънредна 

епидемична обстановка, удължена с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и 

Решение №826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 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 ЦДО – 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 2021/2022 г. – 162 

➢ Общ брой паралелки в дневна форма на обучение – 8 

 

От тях: 

• в начален етап - 5 паралелки (98 ученици) 

- І а клас - 19 ученици; 

- ІІ а клас - 25 ученици; 

- ІІІ а клас - 15 ученици; 

- ІІІ б клас - 16 ученици; 

- ІV а клас - 23 ученици; 

 

• в прогимназиален етап - 3 паралелки (64 ученици) 

 

- V а клас - 21 ученици; 

- VІ а клас - 24 ученици; 

- VІІ а клас - 19 ученици; 

 

➢ Брой ученици, записани в началото на учебната 2021/2022 г. в ЦДО – 153 

➢ Брой групи за ЦДО - 7: 
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- І група (I клас ) - 19 ученици; 

- ІІ група (ІI клас ) - 25 ученици; 

- ІІІ група ( IІI клас ) - 27 ученици; 

- ІV група ( IV клас ) - 23 ученици; 

- V група ( V клас ) - 20 ученици; 

- VІ група ( VІ клас ) - 21 ученици; 

- VІІ група ( VІІ клас ) - 18 ученици. 

 

 

          В началото на учебната 2021/2022 г. бяха разработени и/или актуализирани и утвърдени:   

 

• правилник за дейността на училището;  

• училищни учебни планове за І - VІІ клас;  

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

• план за работа на педагогическия съвет; 

• годишен план за квалификация на педагогическите специалисти;  

• правила за вътрешноинституционалната квалификация и за отчитане на участието на 

педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията; 

• 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 2021/2022 г. 

• годишна програма за целодневна организация на учебния ден 

• седмично разписание на учебните занятия за І срок на учебната 2021/2022 г.; 

• план за работа на училищната комисия по БДП; 

• правила на ОУ „Христо Ботев“ за обучение и действие в условията на извънредна 

епидемиологична обстановка за учебната 2021/2022 г. 

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

епидемична обстановка; 

• правилник за вътрешния трудов ред; 

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

труд; 

• план за защита при бедствия; 

• план за консултативната дейност на ресурсния учител; 

• планове на методическите обединения; 

• план за контролната дейност на директора; 

• училищен план за действие за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната  

2021/2022 година; 

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

• план за противодействие на тормоза и насилието в ОУ „Христо Ботев”; 

• Списък-образец №1 за учебната 2021/2022 година. 

 

 

      Стриктното спазване на вътрешните административни актове и на законовите и подзаконови 

нормативни документи в системата на предучилищното и училищното 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 2021/2022 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 ЦДО; 

• спазване на утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2021/2022 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 ЦДО; 

• 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 2021/2022 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 ЦДО. 

 

      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. 

 

      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 2021/2022 г. се спазва стриктно от 

педагогическите специалисти. Същите отразяват ежедневно преподадения учебен материал в 

електронните дневници на паралелките и групите за ЦДО. 

 

       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; 
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 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 2021/2022 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 №870/09.09.2021 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 2021/2022 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 2021/2022 г. (утвърден със Заповед №876/09.09.2021 г. на директора на 

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

 

1. За евакуация при земетресение - на 03.11.2021 г. 

             Симулативното оповестяване на присъстващите в сградата лица бе осъществено 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 19 секунди, т. е в рамките на допустимото за реакция и евакуация време преди да е настъпил 

евентуален вторичен трус. 
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2. За евакуация при пожар - на 01.12.2021 г.  

      Симулативното оповестяване за възникване на пожар в кабинета по информационни технологии  

на ІІ етаж бе осъществено чрез подаването на непрекъснат сигнал за тревога с продължителност 3 

минути.   

      Под контрола на педагогическите специалисти и помощния персонал учениците напуснаха 

училищната сграда по указаните маршрути, организирано и без паника. В хода на евакуацията не бе 

констатирано струпване на ученици и персонал по коридорите и стълбите, водещи към изходите на 

училището.  

През І срок на учебната 2021/2022 година учебно–възпитателната работа в ОУ „Христо Ботев” се 

провеждаше съгласно Списък-образец 1 за учебната 2021/2022 г. и графика на учебното време, 

утвърден със Заповед №РД 09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката.  

      През І срок учебно–възпитателният 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 18.10.2021 г.  до 21.10.2021 г. вкл. за учениците от ІV а 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 2021/2022 г. и актуализиран дневен режим, 

утвърден със Заповед №94/15.10.2021 г. на директора на училището. 

2. За периода от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. вкл. за учениците от ІІІ а, ІІІ б, V а и VІ а 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 2021/2022 г. и актуализиран дневен 

режим, утвърден със Заповед №153/05.11.2021 г. на директора на училището. 

3. За периода от 16.11.2021 г. до 19.11.2021 г. вкл. за учениците от ІV а и VІІ а 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 2021/2022 г. и актуализиран дневен 

режим, утвърден със Заповед №168/12.11.2021 г. на директора на училището. 

      Във връзка с изпълнението на Заповед №РД 09–4003/01.11.2021 г. на Министъра на 

образованието и науката, относно Решение от 2 септември 2021 г. на Народното събрание за 

насрочване на избори за президент и Указ №245 от 14 септември 2021 г. на президента на РБългария 

за насрочване на избори за Народно събрание, присъственият образователен процес на 15.11.2021 г. 

бе преустановен за всички ученици от І до VІІ клас в ОУ „Христо Ботев“ Дорково. В тази връзка 

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 2021/2022 г. и актуализиран дневен режим, утвърден със Заповед №164/09.11.2021 

г. на директора на училището. 

 

      Във връзка с изпълнението на Заповед №РД 09–4465/17.11.2021 г. на Министъра на 

образованието и науката, относно Решение №957-ПВР от 16 ноември  2021 г. на ЦИК за насрочване 

на нов избор на 21 ноември 2021 г. за президент  на РБългария, присъственият образователен процес 

на 22.11.2021 г. бе преустановен за всички ученици от І до VІІ клас в ОУ „Христо Ботев“ Дорково. В 

тази връзка 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 2021/2022 г. и актуализиран дневен режим, утвърден със Заповед №184/19.11.2021 

г. на директора на училището. 
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      През настоящата учебна година от 24 педагогически специалисти, които имат формирана 

задължителна норма преподавателска работа съгласно Списък–образец №1, 14 (четиринайсет) 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 

учите

ли от 
колон

а "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 7 20 0 0 12 130 0 0 0 0 0 0 14 150 656 623 33 

 

 

 А/ Брой часове с осигурено заместване – 623 (95,00 %) 

 

Б/ Брой часове без осигурено заместване – 33 (5,00 %) 

От тях: 

➢ Брой часове без осигурено заместване по предмети от ООП – 5  

➢ Брой часове без осигурено заместване по предмети от ДП (ФУЧ) – 5  

➢ Брой часове без осигурено заместване по предмети извън УУП – 1  

➢ Брой часове без осигурено заместване в ЦОУД – 22 

 

      Учителите, които допуснаха отсъствия през І срок на учебната 2021/2022 година, своевременно 

преструктурираха учебното съдържание по предметите от ООП, ДП и в ЦДО, 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 учебна 2021/2022 г. със средства от бюджета на училището беше извършен 

частичен ремонт на тротоарните площи между училището и новата спортна площадка. 

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

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

оборудване.  

       През м. април 2021 г. ОУ „Христо Ботев“ кандидатства и получи одобрение за участие в 

техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен 

достъп до училищно образование в условията на кризи“. Преди началото на учебната 2021/2022 

г. по Дейност 1. от този проект бяха закупени технически средства за педагогически специалисти и 

ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, както следва: 

 

 За педагогическите специалисти: 

➢ Лаптопи с ОС Windows (Lenovo ThinkPad L14 Gen 2) – 7 бр. на обща стойност 7005,60 

лв. 

 

 За учениците: 

➢ Лаптопи с ОС Windows (Dell Latitude Education 3190 2-in-1) – 16 бр. на обща стойност 

13440,00 лв.  
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 За педагогическите специалисти и учениците: 

 

➢ Универсален шкаф за съхранение и зареждане на технически устройства – 1 бр. на 

стойност 1369,61 лв. 

 

       Посочените технически средства по проект „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ са предоставени с цел да бъдат използвани в образователния процес и в 

условията на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес  и създаване на 

технологичен фонд на училището.  

       При провеждане на присъствени часове, техниката вече се използва от учителите за обезпечаване 

на образователния процес, а в случаите на кризи и при преминаване към обучение от разстояние в 

електронна среда, техническите средства се предоставят за временно ползване на ученици и 

педагогически специалисти, за да се осигури непрекъснат учебен процес. 

 

       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 ползването им 

от педагогическите специалисти, през І срок на учебната 2021/2022 г. със средства от бюджета на 

училището в размер на 4946,34 лв. бяха закупени 5 бр. мултимедийни проектори (Acer H6531BD – 4 

бр. и 1 бр.  Acer H6542BD), и таванни стойки, с които бяха оборудвани четири класни стаи и един 

кабинет. 

       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. 

      Непосредствено преди започване на учебна 2021/2022 г. бе осъществена една от планираните 

квалификационни форми в Годишния план за квалификация на педагогическите специалисти, а 

именно „Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете за 

децата в мрежата“. 

Влошената епидемиологична обстановка и увеличаването на заболеваемостта, свързана с 

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

на учебната 2021/2022 г., попречиха на последващото изпълнение на Плана за квалификационната 

дейност на ОУ „Христо Ботев”.  

 

       Във връзка с изпълнение на Плана за противодействие на училищния тормоз за учебната 

2021/2022 г. училищният координационен съвет в ОУ „Христо Ботев“ (Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието) и УКБППУ проведоха проучване сред учениците в 

учебното заведение относно наличието на различни форми на училищен тормоз. В проучването 

участваха учениците 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 28.10.2021 г., в рамките на един учебен час, на учениците бе предложен „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.  

  В анкетата участваха общо  110 ученици. От тях: 57 момчета и 53 момичета. 
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       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 резултатите и установиха, че резултатите от проведената анкета не 

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

      В началото на учебната 2021/2022 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. 25.10.2021 г. 

Насилието при децата - причини и последствия І – ІV 

Конфликтите в училище. Справяне в конфликтна ситуация-

тренинг 
V - VІІ 

2. 14.02.2022 г. 

Ролята на семейството и приятелите в живота ни І – ІV 

Противообществени прояви на малолетните и 

непълнолетните. ЗБППМН 
V - VІІ 

3. 18.04.2022 г. 

Децата и опасностите, които ги заплашват 
І - ІV 

Права и отговорности на учениците 
V - VІІ 

        

      Поради влошената епидемиологична обстановка и увеличаването на заболеваемостта, свързана с 

разпространението на COVID-19, разглеждането на темите 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 (същите са сведени до минимум); 

 

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.  
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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 

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 % 

2021/ 2022 162 45 (27,77 %) 3 1,86% 0 1,86 % 

 

 

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“, проект „Равен достъп до образование в 

условията на кризи“). 

• 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 2021/2022 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 преустановяван и заменян с обучение от 

разстояние в електронна среда посредством електронната платформа Microsoft Teams.  



 10 

 

      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. 

      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. 

І. Брой и движение на учениците 

           НАЧАЛЕН ЕТАП Брой 

ученици 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Брой 

ученици 

Общо: 

1. В началото на учебната 

годината 

98 1. В началото на учебната 

годината 

64 162 

2. През І срок на учебната 

2021/2022 г.: 

 2. През І срок на учебната 

2021/2022 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: 

1 2.2. Придошли от други училища 

От тях: 

- 1 

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 1 2.3. Заминали в чужбина - 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: 

- 2.7. Преместени по тяхно желание 

в друго училище в България.       

От тях: 

- - 

2.7.1. Учащи, за които има 

потвърждение 

- 2.7.1. Учащи, за които има 

потвърждение 

- - 

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 

3 социални и 

семейни 

причини 

- 3 

2.9. Ученици, отписани от 

училище по чл. 173, ал. 2, т. 2 

от ЗПУО 

3 2.9. Ученици, отписани от 

училище по чл. 173, ал. 2, т. 2 от 

ЗПУО 

- 3 

3. Общо напуснали за периода: 

15.09.2021 – 28.01.2022 г. 

- 3. Общо напуснали за периода: 

15.09.2021 – 28.01.2022 г. 

- - 

4. Останали в края на І срок 95 4. Останали в края на І срок 64 159 
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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 2021/2022 г. 

 извинени неизвинени извинени неизвинени извинени неизвинени 

Начален етап (общо) 8208 1025,5     

Прогимназиален етап  4493 1,5     

Общо: 12701 1027     

 

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

А/ НАЧАЛЕН  ЕТАП 

 

Клас І срок ІІ срок За учебната 2021/2022 г. 

(общ брой) 

извинени неизвинени извинени неизвинени извинени неизвинени 

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

І 1304 15,89 470,5 45,88         

ІІ 1819 22,16 293 28,57         

ІІІ 2946 35,89 262 25,55         

ІV 2139 26,06 0 0         

Общо: 8208 100 1025,5 100         
 

 

Б/ ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП 

 

Клас І срок ІІ срок За учебната 2021/2022 г. 

(общ брой) 

извинени неизвинени извинени неизвинени извинени неизвинени 

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

V 1406 31,29 1,5 100         

VІ 2000 44,51 0 0         

VІІ 1087 24,20 0 0         

Общо: 4493 100 1,5 100         
 

 

3. Общ брой неизвинени  отсъствия за І срок на учебната 2021//2022 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 3  

 

1025,5 

 

до 5 уч. часа 2  

 

1,5 

5  

 

1027 

от 5 до 9 уч. часа - от 5 до 9 уч. часа - - 
от 10 до 14 уч. часа - от 10 до 14 уч. часа - - 
над 15 уч. часа 6 над 15 уч. часа - 6 
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4. Ученици, допуснали над 15 неизвинени отсъствия 

 

№ Трите имена Клас Брой неизвинени отсъствия 

1 Живко Атанасов Ковачев 
І а 

351 

2 Троян Екатеринов Димитров 118,5 

3 Асен Атанасов Димитров 

ІІ а 

26 

4 Мериян Йорданова Ангелова 227 

5 Мойсей Ангелов Караиванов 40 

6 Кирил Маринов Майн ІІІ б 260 

 

 

 

 

5. Неизвинени  отсъствия по класове 

 

Неизвинени отсъствия 
НАЧАЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Клас Брой 

ученици 

в нача-

лото на 

2021/ 

2022 г. 

Брой 

ученици 

за периода 

(15.09.21 – 

28.01.22 г.) 

Общ  

брой 

отсъствия 

Среден 

брой 

отсъствия 

за 1 

ученик 

Клас Брой 

ученици 

в нача-

лото на 

2021/ 

2022 г. 

Брой 

ученици 

за периода 

(15.09.21 – 

28.01.22 г.) 

Общ  

брой 

отсъствия 

Среден 

брой 

отсъствия 

за 1 

ученик 

І а 19 96 470,5 4,90 V а 21 105 1,5 0,02 

ІІ а 25 122 293 2,40 
VІ а 24 120 0 0 

ІІІ а 15 75 2 0,03 

ІІІ б 16 78 260 0 
VІІ а 19 95 0 0 

ІV а 23 115 0 3,33 

Общо: 98 486 1025,5 2,11 Общо: 64 320 1,5 0,005 

 

 

 

6. Мерки, които училището предприема срещу безпричинните отсъствия  

• 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 
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7. Извинени  отсъствия по класове за І срок на учебната 2021/2022 г. 

 

Извинени отсъствия 

НАЧАЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

Клас Брой 

ученици 

в 

началото 

на 2021/ 

2022 г. 

Брой 

ученици 

за периода 

(15.09.21 – 

28.01.22 г.) 

Общ  

брой 

отсъствия 

Среден 

брой 

отсъствия 

за 1 

ученик 

Клас Брой 

ученици 

в 

началото 

на 2021/ 

2022 г. 

Брой 

ученици 

за периода 

(15.09.21 – 

28.01.22 г.) 

Общ  

брой 

отсъствия 

Среден 

брой 

отсъствия 

за 1 

ученик 

І а 19 96 1304 13,58 V а 21 105 1406 13,39 

ІІ а 25 122 1819 14,91 
VІ а 24 120 2000 16,67 

ІІІ а 15 75 1468 19,57 

ІІІ б 16 78 1478 18,95 
VІІ а 19 95 1087 11,44 

ІV а 23 115 2139 18,60 

Общо: 98 486 8208 16,89 Общо: 64 320 4493 14,04 

 

 

 

8. 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 - 99,08 %;  

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

➢ въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител -  0,49 %  

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

заявление от родителя -  0,43 % 

 

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 1304 1304 10,36 0 0 0 0 0 0 

ІІ а 1819 1819 14,46 0 0 0 0 0 0 

ІІІ а 1468 1468 11,67 0 0 0 0 0 0 

ІІІ б 1478 1478 11,75 0 0 0 0 0 0 

ІV а 2139 2139 16,99 0 0 0 0 0 0 

V а 1406 1343 10,67 0 0 50 80,65 13 23,64 

VІ а 2000 1946 15,46 0 0 12 19,35 42 76,36 

VІІ а 1087 1087 8,64 0 0 0 0 0 0 

Общо: 12701 12584 100 0 0 62 100 55 100 
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9. Ученици с над 130 извинени отсъствия 

 

№ Трите имена Клас Брой 

1 Иван Йорданов Караиванов  

І а 

244 

2 Йордан Иванов Николов 151 

3 Троян Екатеринов Димитров 163 

4 Емилия Руменова Бабечка 
ІІ а 

139 

5 Иво Недков Сатев 154 

6 Огнян Венциславов Чонев  

 

ІІІ а 

257 

7 Николай Иванов Николов 164 

8 Ясмин Веселинова Дурльова 155 

9 Здравко Емилов Михайлов 153 

10 Денис Тодоров Неделчев  

ІІІ б 

212 

11 Мария Александра Иванова Делчева 283 

12 Митко Иванов Иванов 151 

13 Аслъ Иванова Камберова  

 

ІV а 

149 

14 Емил Асенов Кичуков 159 

15 Муса Каменов Табаков 146 

16 Огнян Георгиев Болгуров 139 

17 Стиляна Георгиева Иванчева 147 

18 Юлиан Антимов Табаков 274 

19 Ани Красимирова Янкова 
V а 

229 

20 Ради Верков Небиев 185 

21 Добрин Димитров Кюркчиев  

 

VІ а 

135 

22 Елизабет Борисова Костова 162 

23 Иванка Емилова Михайлова 158 

24 Илияна Руменова Бабечка 149 

25 Мариела Емилова Пепелянова 183 

26 Марин Асенов Иванов 248 

27 Гергана Петрункова Бончева VІІ а 145 

 
Общ брой ученици - 27  

От тях роми - 14 

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

години 

Учебни 

години 

Записани 

ученици 

 

Извинени 

 

Неизвинени 

 

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 

2021/ 2022 162 12701 1027 
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ІІI. Наложени санкции през І срок на учебната 2021/2022 г. 

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

➢ Людмил Здравков Грънчаров (VІІ а клас)  -  Заповед №87/15.10.2021 г.: 

 неспазване правилата за поведение в паралелката и в училището, което е нарушение на 

установения ред и правно-етичните норми в ОУ «Христо Ботев»; 

 възпрепятства нормалното протичане на учебните часове. 

ІV. Среден успех след приключване на І срок на учебната 2021/2022 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 4,89 

ІІ а - - 
VІ а Мн. добър 4,87 

ІІ б - - 

ІІІ а - - 
VІІ а Добър 4,28 

ІV а Мн. добър 5,03 

Среден   

успех: 
Мн. добър 5,03 

Среден   

успех: 

Мн. добър 4,68 

 

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 22  5 3 3 11   1 4,91 

2 Английски език 23 22  3 4 1 14   1 5,18 

3 Математика 23 22 2 4 1 10 5   1 4,55 

4 Компютърно 

моделиране 
23 23  2 7 4 10    4,96 

5 Човекът и 

обществото 
23 22  5 10 4 3   1 4,23 

6 Човекът и 

природата 
23 22  3  8 11   1 5,23 

7 Музика 23 23  3 4 2 14    5,17 

8 Изобразително 

изкуство 
23 23  2 4 4 13    5,22 

9 Технологии и 

предприемачество 
23 23  3 4 2 14    5,17 

10 ФВС 23 23   1 7 15    5,61  
Раздел Б (РП)            

1 Български език и 

литература 
23 22  3 2 3 14   1 5,27 

2 Математика 23 22 2 2 4 4 10   1 4,82 

 Раздел В (ДП)            

1 Математика (ДП) 23 0 0 0 0 0 0    ##### 

 ОБЩО 23 23 4 35 44 52 134    5,03 
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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  64 60  9 20 20 11   4 4,55 

2 Английски език 64 61  11 14 15 21   3 4,75 

3 Математика 64 60 1 22 12 8 17   4 4,30 

4 Компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии 

21 19   13 1 5   2 4,58 

5 Информационни 

технологии 
43 42  10 17 9 6   1 4,26 

6 История и 

цивилизации  
64 61 1 21 20 10 9   3 4,08 

7 География и 

икономика 
64 61  17 19 9 16   3 4,39 

8 Човекът и 

природата 
45 43  4 15 11 13   2 4,77 

9 Биология и ЗО 19 18 1 7 4 4 2   1 3,94 

10 Физика и 

астрономия 19 18  7 6 2 3   1 4,06 

11 Химия и ООС 19 18 2 7 3 4 2   1 3,83 

12 Музика 64 64  6 9 15 34    5,20 

13 Изобразително 

изкуство 64 64  2 17 20 25    5,06 

14 Технологии и 

предприемачество 64 64  5 8 20 31    5,20 

15 ФВС 64 64   4 12 48    5,69  
Раздел Б (РП)            

1 Руски език (РП) 64 60  13 17 14 16   4 4,55 
2 История и 

цивилизация (РП) 
19 18 1 9 4 4    1 3,61 

3 Човекът и 

природата (РП) 
24 24 0 2 4 12 6    4,92 

 
Раздел В (ДП)            

1 Български език и 

литература (ДП) 
63 0 0 0 0 0 0    ###### 

2 Математика (ДП) 18 0 0 0 0 0 0    ###### 
3 История и 

цивилизация (ДП) 
39 0 0 0 0 0 0    ###### 

4 География и 

икономика  (ДП) 
45 0 0 0 0 0 0    ###### 

5 Човекът и 

природата (ДП) 
45 0 0 0 0 0 0    ###### 

 ОБЩО 960 819 6 152 206 190 265 0 0 4 4,68 
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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 

ІІ а - - 
VІ а 1 2 

ІІІ а - - 

ІІІ б - - 
VІІ а 2 4 

ІV а 3 4 

Общо: 3 4 Общо: 3 6 

 

 

 

Б) По предмети 

 

№ Трите имена Клас Предмет ( и ) 

1 Аслъ Иванова Камберова 

ІV а 

Математика /ООП/ 

2 Даниел Николаев Гълъбов Математика /ООП/,  Математика /РП/ 

3 Муса Каменов Табаков Математика /РП/ 

4 Марин Асенов Иванов VІ а Математика /ООП/, История и цивилизации /ООП/ 

5 Илияна Илиева Такева 
VІІ а 

Химия и ООС /ООП, /История и цивилизации /РП/ 

6 Мустафа Рашид Ахмед Биология и здравно образование /ООП/, Химия и ООС /ООП/ 

 

 

4. Брой ученици, които са без оформени срочни оценки след приключване на І срок 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Клас Брой ученици Клас Брой ученици 

І а - V а 0 

ІІ а - 
VІ а 0 

ІІІ а - 

ІІІ б - 
VІІ а 0 

ІV а 0 

Общо: 0 Общо: 0 

 

 

5. Брой ученици, освободени по здравословни причини 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Клас Брой ученици Клас Брой ученици 

І а 0 V а 0 

ІІ а 0 
VІ а 0 

ІІІ а 0 

ІІІ б 0 
VІІ а 0 

ІV а 0 

Общо: 0 Общо: 0 
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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 19 18 12 6 

ІІ а 23 23 23 0 
ІІІ а 15 14 14 0 

ІІІ б 15 15 15 0 

ІV а 23 23 23 0 

Общо: 95 93 87 6 

 

 

Прогимназиален етап 

Клас Общ брой 

ученици 

От тях  

атестирани: 

Успеваемост 

ниво А ниво Б ниво В 

да не да да 

V а 21 21 6 15 21 21 

VІ а 24 24 22 2 24 24 

VІІ а 19 19 14 5 19 19 

Общо: 64 64 42 22 64 64 

 

 

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

срок на учебната 2021/2022 година 

 

Клас Име, презиме, фамилия 

І а Иван Йорданов Караиванов 

ІІІ а Огнян Венциславов  Чонев 

 

 

      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 2021/2022 г. бяха осъществени всички училищни тържества и изяви, 

заложени в годишния план на ОУ „Христо Ботев”.  

 

I. Тържества: 

1. Тържеството по случай откриване на учебната 2021/2022 година: 

 организация и провеждане - г-н Дангов, г-н Манолов, г-жа Йочева, г-жа Двуякова, г-жа 

Котулова и г-н Узунов; 

 отразяване на сайта на училището - г-жа Овчарова, г-н Манолов и г-н Гарабитов. 

 

2. Тържество за 1 ноември (Ден на народните будители): 

 изготвяне и представяне на презентация - г-жа Мастравчиева и учениците от VІІ клас; 

 отразяване на сайта на училището - г-жа Овчарова и г-н Гарабитов. 
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3. Коледно тържество:  

 организация и провеждане - г-жа Овчарова, с участието на ученици от І доVІІ клас; 

 отразяване на сайта на училището - г-жа Овчарова, г-н Манолов и г-н Гарабитов. 

 

4. Тържество по случай 174 години от рождението на Христо Ботев:  

 организация и провеждане - г-жа Бозева, с участието на ученици от ІІІ б, VІ а и VІІ а 

клас; 

 отразяване на сайта на училището - г-жа Овчарова, г-н Манолов и г-н Гарабитов. 

 

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. декември 2021 г. и м. януари 2022 г. бяха проведени общинските кръгове на 

Националното състезание по компютърно моделиране и Националното състезание „Ключът на 

музиката”, олимпиадите по български език и литература, математика, история и цивилизации, 

география и икономика, биология и ЗО, химия и ООС и олимпиадата „Знам и мога".  

1. Състезания (класирани за областен кръг) 

№ по ред Трите имена на ученика Клас Вид на проявата 

1. Костадин Атанасов Харизанов 

IV а 

Национално състезание 

по компютърно моделиране 

 

2. Таня Калинова Шошева 

3. Илайза Бекир Рамадан 

4. Теодор Кръстев Деянов VІ а 
Национално състезание 

„Ключът на музиката” 

№ Учител/и   Клас   Дата Вид на проявата 

1. 
Учителите в начален 

етап 
І - ІV 

м. ІХ.21-

м.І.22 г. 

Периодични изложби на творби на творби 

и проекти, изработени в часовете по  

английски език, човекът и обществото, 

човекът и природата, изобразително 

изкуство и технологии и предприемачество 

2. Недко Мастравчиев V - VІІ 
м. ІХ.21-

м.І.22 г. 

Тематични изложби по изобразително 

изкуство 

3. 
Учителите в начален и 

в прогимназиален етап 
І – VІІ м. Х.21 г. 

Информационни табла за Деня на 

народните будители 

4. Румяна Мастравчиева VІІ м. Х.21 г. 
Изложба по случай                                               

Деня на народните будители 

5. 
Учителите в начален 

етап 
І – ІV м. ХІ.21 г. 

Изложба и беседа по класове, посветена на 

21 ноември –Ден на християнското 

семейство 

6. Недко Мастравчиев V - VІІ м. ХІІ.21 г. Изложба, посветена на Коледа 
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2. Олимпиади (класирани за областен кръг) 

 

№  Трите имена на ученика Клас Вид на проявата 

1. Спас Петров Грозданов V а 
Олимпиада 

по български език и литература 
2. Ивана Димитрова Кининчева 

VІ а 
3. Рая Александрова Мацанова 

4. Петър Герасимов Герасимов 
VІ а 

Олимпиада 

по история и цивилизации 5. Теодор Кръстев Деянов 

6. Иван Стайков Харизанов 
V а 

Олимпиада 

по география и икономика 

7. Мартин Георгиев Челепиев 

8. Петър Герасимов Герасимов 

VІ а 9. Теодор Кръстев Деянов 

10. Рая Александрова Мацанова 

11. Илия Борисов Санкев 
VІІ а 

12. Стела Вeличкова Статева 

13. Фани Петрова Томанова 
VІІ а 

Олимпиада 

по химия и ООС 14. Мариян Асенов Караиванов 

 

 

IV. Други инициативи: 

1. На  06.10.2021 г. под ръководството на г-жа Трендафилова и г-жа Рамадан в ОУ „Христо 

Ботев“ се проведе състезание под мото „ На пътя животът е с предимство“ между учениците 

от V и VI група в ЦДО.  Състезанието се проведе в пет кръга:                                                           

 Въпрос – отговор;                                                                                                                       

 Подреждане на пъзел от пътни знаци;                                                                                           

 Проучване на пътя;                                                                                                                

 Решаване на кръстословица;                                                                                                

 Капитанска битка; 

       Учениците от V и VІ клас демонстрираха отлични теоритични и практически знания и показаха, 

че владеят и могат да прилагат правилата за безопасност на движението по пътищата. 

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

2021/2022 г. през м. Х, и м. ХІ.2021 г. бяха проведени вътрешноучилищните състезания по 

отделните видове спорт. Под ръководството на г-н Узунов, учениците от начален и 

прогимназиален етап показаха много добри умения, спортен дух и желание за победа. 

 

3. Учениците от VII клас под ръководството на г-жа Мастравчиева се включиха в 

Националната кампания за насърчаване на четенето „Походът на книгите“ (известни 

българи четат на деца). 
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4. На 23.12.2021 г. под ръководството на г-жа Елена Овчарова и класните ръководители на 

паралелките от І до VІІ клас бе проведен благотворителен коледен базар под мотото 

„Коледно вълшебство“.  

Учителите, учениците от начален и прогимназиален етап на ОУ „Христо Ботев“ и техните 

родители, мотивирани от благотворителната кауза, се включиха и взеха активно участие в 

подготовката и осъществяването на мероприятието, а събраните средства в размер на 

2301,80 лв. бяха дарени  на двете братчета Даниел и Иван Иманови от гр. Костандово, чиито 

родители загубиха живота си в битката с COVID-19. 

 

 

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 08.10.2021 г. на ПС 

(Протокол №2/08.10.2021 г.) в нашето училище бяха сформирани 7 групи за заниманията по 

интереси, както следва: 

 

 

№ Наименование на 

дейността за занимания 

по интереси 

Тематична област 

 

Ръководител 

1.  Английски език Технологии  Елена Овчарова 

2.  Математиката – лесна и 

интересна 
Математика Елена Гивечева 

3.  Природата около нас Природни науки Джемиле Бозева 

4.  Български народни 

танци 
Изкуства и култура Велислава Котулова 

5.  Туризъм 
Екологично образование и 

здравословен начин на живот 
Цанко Дангов 

6.  Волейбол Спорт Михаил Узунов 

7.  Футбол Спорт Ангел Гивечев 

 

       От тях реално осъществяват дейност и получават финансиране през учебната 2021/2022 г., само 

първите 6 групи, тъй като утвърждаването на групата по Футбол фактически не се случи, поради 

стечение на обстоятелства, свързани с продължителното отсъствие по здравословни причини, а в 

последствие и смяна на Началника на РУО – Пазарджик. 
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VI. Участие в проекти: 

 

А/ Във връзка с Заповед №РД 09 – 1006/27.04.2021 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 BG05M2OP001-5.011-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи”, осъществяван  с финансовата подкрепа на ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., през м. октомври 2021 г. под ръководството на 

г-н Гарабитов бе проведено обучение на учениците от І а клас в ОУ „Христо Ботев“ по Дейност 2. 

(за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда). 

 


