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I. Основни цели   

1. Да се утвърди като практика постоянния контрол и анализ на постигнати резултати през 

учебната година. 

2. Ефективно постигане на ДОС 

3. Да се подобри функционалната грамотност на учениците. 

4. Да се подготвят  за НВО и завършване на етап от обучението ученици – билингви чрез 

пробни диагностики и пробен изпит. 

5. Анализ на резултатите на учениците от IV и  VII  клас, преосмисляне и стремеж за 

постигане на по-високи такива. 

6. Проследяване и анализ на пробните диагностики и изпити с официално проведените 

такива по отделни дисциплини. 

7. Проследяване и анализ на пробните, официалните изпити и срочните/годишни оценки на 

учениците по отделни дисциплини. 

8. Проследяване и анализ на резултатите на двата випуска /IV и  VII клас/, провели НВО  в 

последователни   2018/2019, 2019/2020 и 2020/ 2021  учебни години. 

9. Допълнителна работа с изоставащите ученици за постигане на по-високи резултати, 

провеждане на консултации по отделни дисциплини. 

10. Допълнителна лятна работа с изоставащите ученици от I -  IV клас. 

11. Стимулиране изявени ученици – работа по проекти 

II. Основни дейности за постигане на реални резултати 

1.  Учебно – възпитателна работа 

- Обхват и приобщаване на всички подлежащи на обучение – план за обхват и приобщаване на 

учениците до 16-годишна възраст; екипна работа за осъществяване на обща подкрепа за 

личностно развитие – допълнителни консултации по учебни предмети, допълнително обучение 

по БЕЛ и модули БЕЛ за деца, невладеещи български език 

- Създаване на условия за целодневен режим на обучение – I – VI клас.  

- Работа по проекти - сборна група IV – VII класове, съвместно с  Българо – германско 

сдружение СА „Св. Андрей”. 

- Актуализирана Програма за усвояване на говорим български език с ученици невладеещи езика. 

- Изготвен План за прилагане на Програмата за усвояване на БКЕ 

- Запознаване с „Пътища за овладяване на БКЕ от билингви“ – анализ, план за работа на учители 

по БЕЛ 

-  Утвърждаване на система за оценяване – входно, междинно и изходно, пробна диагностика  с 

цел подготовка за НВО – по график. 

- Допълнителна работа с изоставащи ученици – индивидуална допълнителна работа, лятна 

работа, консултации. 

- Изготвяне на график за пробни изпити и пробна диагностика. 

- Провеждане на пробни диагностики и пробни изпитвания за постигане на по-високи резултати 

– по график. 

- Анализ и оценка на резултатите. 

- Провеждане на общи родителски срещи и  индивидуални срещи с родители за отчитане нивото 

на резултатите на учениците от входно, междинно равнище, ниво на владеене на БКЕ. 

- Работа по Проект „По стъпките на Паисий“ – цел: мотивация, функционална грамотност, 

подобряване на резултатите 

- Работа по проект „Нашите будители“ – цел: мотивация, функционална грамотност, 

подобряване на резултатите 

- Работа по проект „Знаете ли български език?“ – тематични състезания по БЕЛ – ежемесечни, по 
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график,  цел: мотивация, функционална грамотност, подобряване на резултатите 

- Работа по проект „Златното ключе за книгата?“ – книга на класа – по график,  цел: мотивация, 

функционална грамотност, подобряване на резултатите 

- Работа по проект „Фолклорна палитра“ – по график,  цел: мотивация, функционална 

грамотност, подобряване на резултатите 

- Насърчаване на ученици и родители за избор на ИУЧ – БЕЛ - цел: овладяване на БКЕ, 

функционална грамотност, подобряване на резултатите 

- Насърчаване на ученици и родители за участие в извънкласни, извънучилищни изяви, работа по 

проекти 

2. Квалификация на педагогическите специалисти 

- Обучения по проекти за работа с билингви, интеграция на ромите в областта на образованието 

- Обучения на педагогическите специалисти в рамките на вътрешна квалификационна дейност в 

областта на дигиталните компететнтности 

- Запознаване на учителите с  графика  и изискванията за провеждане на НВО през учебната 

2021/2022 година. 

- Провеждане на открити уроци по график. 

- Използване на интерактивни методи на работа в обучението по отделните дисциплини – за 

нагледност и достъпност на учебния материал с цел повишаване на резултатите 

- Посещение на работни срещи, съвещания, семинари на учителите. 

3. Контролна дейност на директора и  зам.директор УД 

- Утвърждаване на изготвените планове, графици, анализ и стратегия. 

- Тематични проверки – посещение на урок, открит урок, родителска среща.  

- Проверка на дневници и журнали за проведена допълнителна работа  и консултации с 

изоставащи ученици. 

III. График за пробна диагностика  -  пробен изпит НВО 

IV клас 

Пробна диагностика 

уч. предмет ноември април 

БЕЛ 15-19.11.2021 г. 18-21.04.2022г. 

Математика 22-26.11.2021г. 26-29.04.2022г. 

VII клас 

Пробна диагностика 

уч. предмет ноември май 

БЕЛ 15-19.11.2021г. 09-13.05.2022 г. 

Математика 22-26.11.2021г. 16-27.05.2022 г. 

 

IV. Очаквани резултати 

- Успешно представяне на учениците на усвоени знания и умения по отделни  учебни предмети. 

- Повишаване резултатите на учениците от входно,  междинно равнище, НВО и годишен успех. 

- Повишаване в процентно отношение броя на учениците овладели  минимума от знания по 

отделните дисциплини. 
 

Изготвил:       Евгения Вълчева 

Председател на Комисията за подобряване на резултатите (КПР) в ОУ „Отец Паисий“ – Варна 
 

СИЛВИЯ  ГРИГОРОВА  

Директор на ОУ „Отец Паисий” – гр. Варна    


