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Раздел I.   Анализ на дейността на училището през учебната 2020/2021 

                 През учебната 2020/2021 година в училището се обучават 159  ученици, с майчин език различен от български,  разпределени 

в 7  паралелки и 2 групи ЦДУО. 

                 Общият среден годишен  успех на училището е – Добър (3,83) 

                 В ОУ ,, Д – р Петър Берон “ – С. Желю войвода работят 15 педагогически специалисти: с магистърска степен – 10, с 

бакалавърска степен – 3, със степен ,, професионален бакалавър “ – 2.  Всички са правоспособни учители по съответните учебни 

предмети. Носители на ПКС с 11 педагогически специалисти: II ПКС – 1, IV ПКС – 4, V ПКС – 6. 

                Резултати от националното външно оценяване: 

 

 НВО IV клас:  

Български език и литература – 24,75 

Математика – 46,31 

 НВО VII клас: 



Български език и литература – 22,93 

Математика – 22, 93 

 

Учениците от първи, втори и трети клас се оценяват с качествени показатели, според които постигнатия резултат е : 

Добър (3,97) 

Успех на учениците в прогимназиален етап : Добър (3,68) 

Ученици със СОП – 11 

Допълнителна подкрепа – 11 

Обща подкрепа – 35 

Допълнителна лятна работа – 33 ученици 

Ученици полагащи поправителен изпит – 17 

Наказани ученици по чл. 199, ал.1, т.1 от ЗПУО - 0 

 

  

Раздел II. 

Мисия на училището  

ОУ „ Д-р П. Берон” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от 

съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се 

трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.  

 

Визия на училището  

Утвърждаване на ОУ „Д-р Петър Берон”-с. Желю войвода като училище с висок авторитет, способно да формира у учениците 

общочовешки добродетели при подготовката им за успешна социализация и реализация. Изграждане на образователна и възпитателна 



среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие. Педагогически 

колектив – екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи 

творчество и иновативност в работата си по изграждане на знаещи и можещи личности, граждани на република България, ЕС и света. 

  

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на 

обществото. Нашата цел е да ги подготвим и изградим като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност, като предоставим 

качествено и отговарящо на европейските тенденции образование и възпитание. 

Приоритетно направление I Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание. 

Приоритетно направление II Усъвършенстване системата за квалификация и  кариерно развитие. 

Приоритетно направление III Утвърждаване на училището като образователно, културно и спортно средище. 

Приоритетно направление IV Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. 

Приоритетно направление V Взаимодействие и сътрудничество с родителската общност и Обществения съвет. 

Приоритетно направление VI Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване 

на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. 

Приоритетно направление VII Подобрения във външната и вътрешна среда на училището. 

Приоритетно направление 

VIII 

Участие в национални програми и проекти. 

 

 

 

Дейности III. 

Стратегическа цел № 1  

 

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ И СТЕПЕНТА НА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

Подцели: 



1. Придобиване и непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията на учениците по общообразователните предмети с 

измеримост на резултатите спрямо ДОС; 

2. Развиване на учения за анализиране, осмисляне и представяне решение на проблеми в многообразие от ситуации чрез водене на 

продуктивен диалог; 

3. Насърчаване и повишаване усвояването на книжовния български език. 

 

№ Дейности/Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица Забележка 

1.  Честване на Международния ден на  

грамотността под наслов: „Да четеш е 

лесно и много интересно“ 

септември Учител по БЕЛ, начални 

учители 

 

2.  Сбирки на ЕКК за обсъждане и приемане 

на плана за 2021/2022 

септември Председатели на ЕКК  

3.  Запознаване с насоките за работа на 

системата на училищното образование в 

условията на КОВИД - 19 

септември Председатели на ЕКК  

4.  Проверка и контрол на входното равнище 

по предмети и отчитане на резултатите 

октомври Председатели на ЕКК  

5.  Изготвяне на табла по учебните предмети постоянен Учителите   

6.  Използване на училищния сайт за 

публикуване на снимков материал от 

работата в училище 

постоянен Р. Георгиева-Гинева  

7.  Конкурс за новогодишна украса януари Класни ръководители  

8.  Изготвяне на тестове за междинно равнище 

и критерии за оценяване 

януари Председатели на ЕКК 

учителите 

 

9.  Обобщаване на резултатите в края на първи 

срок. Набелязване на мерки за 

преодоляване на пропуските. 

февруари Председатели на ЕКК  

10.  Конкурс по краснопис за начален етап на 

тема „Моята любима приказка“ 

март Начални учители  



11.  Отбелязване празниците на детската книга: 

изложба на рисунки, драматизация и 

маратон на четенето 

март Начални учители, 

учител по БЕЛ 

 

12.  Организиране и провеждане на пробен 

изпит по формата на НВО след 4 и 7 клас 

април Класен ръководител – 4 

клас, учители по БЕЛ и 

математика 

При извънредна 

епидемична обстановка 

дейността не се 

осъществява 

13.  „Магазинче за приказки“ – четене на 

любими приказки от български автори 

постоянен Учители по БЕЛ  

14.  Изготвяне на тестове за изходно равнище. 

Анализ на резултатите. 

май/юни Председатели на ЕКК  

15.  Рисунка на асфалт за Деня на детето 01 юни Класни ръководители, 

учители по ИИ 

 

 

Стратегическа цел № 2 

  

КАЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ 

 

Подцели: 

1. Провеждане на оптимални дейности по общата подкрепа на ученици с обучителни затруднения и специални образователни 

потребности; 

2. Обща подкрепа за личностно развитие в училищното образование чрез повишаване капацитета и уменията на педагогическите и 

непедагогическите специалисти; 

3. Поддържане на пълния обхват на учениците и недопускане на преждевременно напуснали. 

№ Дейности/Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица Забележка 

1.  Участие в подготовката и посрещането на 

първокласниците 

15 септември 2021 Е. Стоянова, П. Петров, 

В. Мангова 

 

2.  „Здравей, училище“  15 септември 2021 Класни ръководители  



3.  Отбелязване деня на независимостта на 

България 

21 септември 2021 Класни ръководители  

4.  Европейски ден на спорта 28 септември 2021 Г. Стамова  

5.  Отбелязване международния ден на 

учителя 

5 октомври 2021 Психолог и класни 

ръководители 

 

6.  Здравна беседа за родители и ученици 18 октомври 2021 Класни ръководители  

7.  Отбелязване деня на народните будители 29 октомври 2021 Класни ръководители  

8.  Спортно състезание за ученици и родители октомври Г. Стамова и класни 

ръководители 

 

9.  Съвместна дейност с ЦДГ „Роза“ с. Желю 

войвода на тема: Подай приятелска ръка, за 

да порасна 

ноември Класен ръководител – 4 

клас 

 

10.  Отбелязване на Световния ден на борба 

срещу СПИН 

1 декември 2021 Психолог, класни 

ръководители 

 

11.  Запознаване с коледните традиции, 

изработване на коледни картички и 

организиране на коледни тържества. 

декември  Класни ръководители При неусложнена 

епидемиологична 

обстановка  

12.  Коледен благотворителен базар 20.12 – 22.12.2021 Класни ръководители При неусложнена 

епидемиологична 

обстановка 

13.  Изработване на коледни картички в 

часовете по ИТ 

декември Р. Георгиева-Гинева  

14.  Запознаване с основните правила за 

здравословно хранене 

януари  Психолог, класни 

ръководители 

 

15.  Отбелязване деня за безопасен интернет февруари Класни ръководители  

16.  Фолклорен празник - кукери февруари Класни ръководители, 

психолог, училищен 

съвет 

 

17.  В памет на апостола – отбелязване 

годишнина от гибелта на Васил Левски 

18 февруари 2022 Класни ръководители  



18.  На гости в читалище „Даскал Димитър 

Димов“ с. Ж. войвода 

февруари Класни ръководители При неусложнена 

епидемиологична 

обстановка 

19.  Изработване на картички за 8-ми март в 

часовете по ИТ и ИИ 

март Учителите по ИТ и ИИ  

20.  Бели и червени – празник за Баба Марта 01 март 2022 Класни ръководители При неусложнена 

епидемиологична 

обстановка 

21.  Отбелязване на националния празник на 

България по класове 

март 2022 Класни ръководители При неусложнена 

епидемиологична 

обстановка 

22.  Здравей, пролет! – отбелязване патронния 

празник на училището 

22 март 2022 Класни ръководители При неусложнена 

епидемиологична 

обстановка 

23.  Отбелязване празниците на детската книга: 

изложба на рисунки, драматизация и 

маратон на четенето 

март 2022 Класни ръководители  

24.  Запознаване с живота и делото на д-р П. 

Берон 

март 2022 Класни ръководители  

25.  12 април – международен ден на авиацията април 2022 Класни ръководители  

26.  Състезание по краснопис, препис на 

стихотворение 

април 2022 Класни ръководители  

27.  Отбелязване Деня на Земята 22 април 2022 Класни ръководители, 

учител по география и 

икономика 

 

28.  „Великденска магия“ – изработване на 

картички за празника. Великденска украса. 

април 2022 Класни ръководители, 

учители по ИИ 

 

29.  Великденски базар април 2022 Класни ръководители, 

психолог, С. Димитрова 

При неусложнена 

епидемиологична 

обстановка 

30.  Тържество „Празник на буквите“ май 2022 Класен ръководител – 1 

клас 

 



31.  24 май – Ден на славянската писменост и 

българската просвета и култура 

24 май 2022 Класни ръководители  

 

 

 

 Стратегическа цел № 3  

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 

 

Подцели: 

1. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства; 

2. Гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование; 

3. Противодействие срещу проявите на дискриминация; 

4. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и за създаване на атмосфера на взаимно 

уважение, толерантност и разбирателство. 

 

№ Дейности/Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица Забележка 

1. Провеждане на информационни кампании 

сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от 

интегрираното обучение на учениците от 

етническите малцинства. 

септември психолог  

2. Изработване на табла за деня на 

християнското семейство съвместно с 

родители 

ноември Класни ръководители  

3. Коледна работилница за деца със СОП декември С. Димитрова  

4. Запознаване с коледните традиции и 

обичаи при различните етноси 

декември Класни ръководители  



5. Отбелязване на ромската нова година – 

Банго Василии 

януари Класни ръководители  

6. „Сръчни ръчички“ – изработване на 

мартеничка с баба 

февруари психолог  

7. Спортно състезание за ученици и родители март Класни ръководители  

8. Инициативи, свързани с деня на ромите април Класни ръководители  

9. Отбелязване на празника Хедерлези май Класни ръководители  

 

Стратегическа цел № 4  

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Подцели: 

1. Запазване броя на учениците, които се обучават в училището; 

2. Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване на агресията в училището; 

3. Осигуряване на условия за равен достъп до образование на учениците, независимо от пола, етническата принадлежност, 

социалния статус и образователни потребности. 

4. Изграждане на подкрепяща среда за всеки ученик за осигуряване на качествено образование 

№ Дейности/Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица Забележка 

1. Празник на християнското семейство 20 ноември 2021 Класни ръководители  

2. Отбелязване деня на толерантността 16 ноември 2021 Класни ръководители  

3. Набелязване на мерки за отстраняване на 

пропуските в работата по различните 

предмети 

постоянен Председатели на ЕКК  

4. Индивидуални срещи с родители на деца, 

застрашени от отпадане 

постоянен Класни ръководители, 

образователен медиатор, 

психолог 

 



5. Срещи с родители на изоставащи и 

застрашени от отпадане ученици 

постоянен Екип по обхват  

6. Организиране и провеждане на редовни 

консултации с изоставащи ученици 

постоянен учители  

 

Стратегическа цел № 5  

 

СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ УЧЕНИК 

 

Подцели: 

1. Запазване делът на учениците, участващи в извънкласни дейности, развитие на извънучилищната работа, особено с деца в 

неравностойно социално положение; 

2. Функциониране на разнообразни извънкласни дейности, подпомогнати от активна работа по проекти и програми;  

3. Поддържане активността на учениците със спортни дейности. 

№ Дейности/Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица Забележка 

1. Спорт Боче за деца със СОП Септември/октомври С. Димитрова  

2. Конкурс по краснопис за децата със СОП ноември С.Димитрова  

3. Работилничката на дядо Коледа  декември Учители по ИИ и 

Технологии и 

предприемачество 

 

4. Участие в проекти по интереси  постоянен учители  

5. Продължаване и приемственост на 

традициите в танцовото и мажоретно 

изкуство 

постоянен учители  

6. Участие в училищен конкурс за 

конпютърна рисунка и колаж 

януари Учители по ИТ  

7. Майсторски клас по творческо писане февруари Учители по БЕЛ  

8. Творческа работилничка за 8-ми март март Учители по ИИ  



9. Училищен спортен празник март Класни ръководители, 

учител по ФВС 

 

 

10. Шарен Великден!  април Класни ръководители  

11. Конкурс за рисунка на асфалт юни Класни ръководители  

 

Стратегическа цел № 6  

 

ВИСОКА МАТЕРИАЛНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

Подцели: 

1. Осигуряване на необходимите ресурси и материална база, включително чрез подобряване на системата на контрол и 

управление; 

2. Осигуряване на здравословна и безопасна среда на обучение и труд в ОУ „Д-р Петър Берон“; 

3. Създаване на уютна и красива визия на физическата среда в училище с цел то да се превърне в желана територия за всички 

ученици, учители и родители. 

№ Дейности/Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица Забележка 

1. Реновиране на  класните стаи 15 септември 2021 учители  

2. Обновяване на физическата среда в 

училище с цел то да се превърне в желана 

територия за всички ученици, учители и 

родители 

15 септември 2021 учители  

3. Украса на класните стаи за първия учебен 

ден 

15 септември 2021 Класните ръководители  

4. Изготвяне на табла по учебните предмети с 

цел обогатяване на МТБ 

постоянен учители  

 

Стратегическа цел № 7  



РАБОТА С РОДИТЕЛИ, АНГАЖИРАНОСТ И ДИАЛОГИЧНОСТ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

Подцели: 

1. Взаимодействие с родителската общност за активно сътрудничество в решаването на проблемите в училището, връзки с 

обществеността и органите; 

2. Продължаване на съвместната работа с Обществения съвет с цел – контрол и прозрачност на управлението и работата на 

училището. 

№ Дейности/Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица Забележка 

1. Приемственост 4 – 5 клас. Среща – 

разговор с родители партньори в 

училищния живот 

септември Г. Стамова, психолог, 

класни ръководители 

 

2. Провеждане на ежедневни срещи и 

разговори с родителите на учениците от 

начален етап, по повод сътрудничество и 

решаване на възникнали проблеми 

постоянен учители  

3. Вътрешно училищен турнир по народна 

топка с ученици и родители – активни 

партньори в училищния живот 

октомври Г. Стамова, психолог, 

класни  ръководители 

 

 

 


