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I.

Цели
1. Да се проверят знанията и уменията на учениците по
основните учебни дисциплини под формата на входно,
междинно и изходно ниво.
2. Да се утвърди като практика постоянния контрол и анализ на
постигнати резултати през учебната година.
3. Да се подготвят за НВО и завършване на етап от обучението
ученици – билингви чрез пробни диагностики и пробен изпит.
4. Анализ и стратегия за подобряване на резултатите на ученици
слабо владеещи български език.

II.

Дейности

1. Изготвяне на график за провеждане на входно, междинно, изходно
ниво РВО и НВО.
2. Изготвяне на работни листи за входно, междинно и изходно ниво по
предмети от преподавателите по учебните дисциплини.
3. Одобрение на вариантите на работни листи от КПР.
4. Пробна диагностика на IV и VII клас за междинно ниво по график,
изготвен от КПР.
5. Провеждане на диагностиката по график, изработен от КПР – I срок
– входно и междинно ниво.
6. Проверка и обобщаване на резултатите от преподавателите по
предмети.
7. Анализ на резултатите, съпоставка на получените

резултати с

текущите оценки за I учебен срок. - работна среща на МО-НЕ, МОБЕЛ и ЧЕ, МО МИИТ, МО ПНЕ и ОНГОР и МО на класните
ръководители.
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8. Провеждане на пробни изпитвания за IV и VII клас в часовете по
БЕЛ, математика, ЧО, ЧП през месец март подготовка за НВО.
9. Анализ на резултатите и насоки за подобряване успеваемостта на
учениците - работна среща на МО.
10. Провеждане на НВО по график, утвърден от МОН.
11. Анализ на резултатите, съпоставка на получените

резултати с

текущите оценки за учебен срок/година и годишните оценки по
предмети - работна среща на МО.
12. Анализ на резултатите на V клас – съпоставени с получените
резултати от НВО 2017 г. /IV клас/ и на VII клас – съпоставени с
резултатите от НВО 2017г. /VII клас/ - работна среща на МО.
13. Изготвяне на обобщение на резултатите и стратегия за по-високи
резултати.

III. Критерии за анализ на на резултатите от
входно/изходно ниво, НВО, годишен успех
Ядро на
учебното
съдържание

Очаквани
резултати

Постигнати
резултати

Учител
Клас
Учебен предмет

IV. Стратегия за подобряване на резултатите

СИЛВИЯ ГРИГОРОВА
Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна
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