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Настоящият доклад е приет на педагогически съвет с протокол № 16/14.09.2021 г., 

утвърден със Заповед на Директора № РД-10-122/24.09.2021 г., и съгласуван с 

Обществен съвет с Протокол № 7/13.09.2021 г. 

 

slaveykov.
http://school-slaveykov.org/


Цялостната дейност на ОУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Ямбол се организира 

съгласно нормативните документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието 

на национално и регионално ниво. 

ОУ „Петко Р. Славейков”, гр. Ямбол е училище с утвърдени традиции, с добре 

подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с 

променящата се роля на учителя в образователно-възпитателния процес – да бъде не 

просто източник на учебна информация, а партньор в процеса на усвояване на знания и 

умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и 

реализация в живота.  

І. АНАЛИЗ  

1. Ученици и паралелки 

 

 Ученици  

 

 
 

 Паралелки 

 

 
 

Изводи:  

За учебната 2020/2021 година се наблюдава относително постоянен брой ученици, 

което осигурява финансова стабилност в условията на делегиран бюджет. Основание за 

това са следните показатели: 

 високо квалифицирана педагогическа колегия; 

 въвеждане на иновативни стилове и методи на работа; 

 много добро ниво на екипност на целия състав- учители, ръководство; 

 наличието на приемственост между отделните етапи на обучение; 

 много добра материална база; 

 изградена подкрепяща среда за ученици със СОП; 

 успешно реализираща се целодневна организация на учебния ден за учениците 

от 1 до 5 клас. 
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 осъществена оптимална обща и допълнителна подкрепа на учениците: 

занимания по интереси, допълнителна работа с ученици с обучителни 

затруднения. Осигурени са специалисти– ресурсен учител, логопед, 

педагогически съветник. 

2. Персонал  

 Образование и длъжност  

 

Персонал Длъжност Образователно 

квалификационна степен на 

персонала 

педагогически 52 Директор- 1 

ЗДУД- 2 

Учител- 12 

Ст. учител- 35 

Педагог. съветник- 1 

Логопед- 0.5 

Ресурс.учител- 0.5 

Проф.бакалавър- 1 

Бакалавър- 16 

Магистър- 35 

непедагогически 12 ЗДАСД- 1 

Счетоводител- 1 

Касиер-счетоводство- 1 

Техн. сътрудник- 1 

Домакин- 1 

Огняр- 1 

Хигиенист- 6 

Ср. образование- 9 

Висше: 

 Бакалавър- 1 

 Магистър- 2 

 

 
 

 Възрастово изражение на педагогически състав: 
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Изводи: 

Възрастовото изражение на педагогическите специалисти показва застаряване на 

учителския състав и реална възможност от едновременно пенсиониране на голям 

процент от тях и породената от това повсеместна нужда от кадри в областта на 

образованието. Тази тенденция изисква от своя страна предприемане на мерки към 

назначаване на млади педагогически специалисти, приоритетно привличане на 

учители- бивши възпитаници на училището, създаване на банка кадри от завършващи 

обучението си студенти, дейност съвместно реализирана с педагогическите ВУЗ в 

региона. 

Друг важен момент в тази част от анализа е повишаване на компетенциите и 

квалификациите на всеки педагогически специалист. Създадена е действаща система за 

непрекъсната квалификация, както по отношение на знанията и уменията на учителите 

в конкретната предметна област, така и като обща педагогическа компетентност. 

Целесъобразно е да се пристъпи към квалификация и обмен на добри практики с 

развити модерни европейски училища, чрез участие в международни проекти и 

програми. 

3. Среден резултат от НВО 

 4 клас (среден процент от максималния брой точки) 

 

 
 

 7 клас 

Български език и литература 

 

Математика 
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Предмети Тестов бал  

2019/2020 

Тестов бал   

2020/2021   

Разлика между 2020/2021 

и предходната година 

Български език и 

литература 50.95 60.71 

+ 9.76 

Математика 31.41 34.61 
+ 3.20 

 

Изводи: 

Резултатите по отделните учебни предмети (4 клас) са отлични с тенденция за 

доближаване към максималния тестов бал. Постоянният състав на учениците от 1 до 4 

клас, дава възможност за усвояване и разширяване на знания, умения и навици през 

четирите години на обучение. Целодневната организация на учебния ден спомага за 

затвърдяване на знанията и уменията, за коригиране на пропуснатото и за овладяване 

на нови техники за учене. Отличното представяне на учениците в състезания и 

олимпиади укрепва увереността им в успеха и е предпоставка за спокойното протичане 

на НВО.  

Резултатите (7 клас) са съизмерими, но като цяло по-високи от предходната 

година. Преобладават повече добри и много добри оценки. Увеличен е броят на 

отличните оценки и е намален броят на слабите оценки, отчита се  повишаване на 

средния тестов бал за училището. Индивидуалната и диференцирана работа с ученици, 

показали пропуски в знанията е гаранция за постигнатите много добри резултати в 

НВО.   

4. Среден годишен успех на училището 

Среден годишен успех на училището за учебната 2020/2021 година- много добър (5.28) 

Изводи: 

Постигнато е много добро качество на образованието. Отчита се трайна 

тенденция за запазване нивото на преподаване и учене. В центъра на дейността на 

училището е поставен ученика и изграждане у него на положителна мотивация към 

учебния процес. Очакваните резултати са постигнати.  

5. Изпълнение на План за действие и функциониране на Стратегията 

Планът за действие и функциониране на Стратегията за развитие на ОУ „Петко 

Р. Славейков“, гр. Ямбол е изцяло подчинен на главната цел, а имено издигане и 

утвърждаване престижа на училището чрез качествено образование и ритуализация на 

училищния живот. Предвидените дейности са реализирани в конкретните срокове от 

съответните отговорници.  

В заключение: 

 През месец януари, 2021 г. училището кандидатства за включване в списъка на 

иновативните училища и от учебната 2021/2022 г. ОУ „Петко Рачов Славейков“ е 



включено в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 

2021/2022 година, приет с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. и получава статут на 

иновативно училище, чрез реализиране на Училищна програма за социални умения и 

личностно развитие. 

 Създадени са условия за оптимално развитие на творческия потенциал на 

учениците чрез разширяване на мрежата от извънкласни форми: 

 проект „Подкрепа за успех“- 3 групи,  

 проект „Образование за утрешния ден“- 1 група,  

 НП „Заедно в грижата за всеки ученик“- модул 1- 11 групи, модул 2- 4 групи,  

 Занимания по интереси (национално финансиране)- 19 групи. 

Развиха се съвременни и ефективни форми на  ученическо самоуправление. 

Съвместно с педагогческия съветник, класните ръководители и Ученическия съвет се 

реализираха превантивни мерки, които ограничиха  и минимизираха 

противообществените прояви на нашите учениците. В кабинета по училищно 

посредничество (училищна медиация) работи учител медиатор, като тенденцията е да 

се включат и обучени ученици медиатори. Целта бе постигната- резултатно 

разрешаване на всеки конфликт, преди да се стигне до налагане  на административни 

санкции. 

Завоюване на призови места в национални и международни олимпиади и 

състезания- два сребърни и един бронзов медал на 8-ия международен турнир 

„Математика без граници“. 

 Педагогическата колегия работи в екип, подпомагайки си при разработването на 

учебните програми, при реализирането на интердисциплинарни уроци, при 

организацията на тържества, конкурси, изложби и др., при консултирането и 

подкрепата на млади и новопостъпили учители. Екипността се прояви и при 

преминаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Учителите приеха 

предизвикателствата и успешно реализираха обучението и възпитанието на учениците 

в електронна среда. 

Педагогическите специалисти участваха във всички форми на вътрешна и 

външна квалификация: 

 Обучение по програма за развиване на дигитални умения на учители – Google 

Certified Educator НИВО 1- 2 учители; 

 Училище в облака: Създаване на съдържание- 10 педагогически специалисти; 

 Училище в облака: Администриране и управление- 10 педагогически 

специалисти; 

 Електронно преподаване на уроци с MS Teams-52 учители; 

 Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, 

емоционалната интелигентност на децата и учениците- 47 учители; 

 Майсторски клас „Как да развиваме умения на 21. век у учениците?“- 

обучителна организация Ucha.se- 20 учители; 

 Обучение "Първи стъпки за работа с Chromebook" - Център за творческо 

обучение в партньорство с Google for Education- 4 учители; 

 Училището беше ефективно управлявано в условията на делегиран бюджет. 

През отчетният период се извършваше прецизен подбор на кадровия потенциал. 

Прилагаше се успешно системата за оценка и контрол на качеството на образование. 

Прилагаха се възможностите за осигуряване на законосъобразно, икономически 

целесъобразно и прозрачно управление на училищния бюджет. 



 Винаги приоритет в управлението на училището е била материалната и 

технологична обезпеченост на образователно-възпитателния процес. Естетизирането на 

учебната среда бе постигнато чрез поддържане и модернизация на материалната база на 

училището. 

 Завърши основният ремонт на актова зала и прилежащите площи към нея. Тя бе 

реновирана със средства от бюджета на училището. 

 В дворното пространство се създадоха места за отдих на учениците и се 

освежиха площадките за игра. 

 По проект „Равен достъп до образованието в условията на кризи“, дейност 1 

„Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за 

обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“ се осигуриха- 82 

устройства за учене Chromebook с Chrome OS за учениците, 14 Chromebook с Chrome 

OS за учителите и 1 универсален шкаф за съхранение и зареждане на техническите 

устройства. 

 Въвеждане на облачна платформа Google Workspace for Education Fundamentals- 

решение, което включва: 

- Служебни и сигурни елкетронни профили за всички учители и ученици; 

- Виртуални класни стаи с контролиран достъп от всяко устройство в реално 

време; 

- Генериране и споделяне на съдържание с инструменти на български език; 

- Онлайн тестване на знанията и отчетност на ежедневната активност; 

- Видео връзка, онлайн родителски срещи и електронна комуникация; 

- Дигитализиране на административните процеси в сигурна GDРR среда; 

- Създаване на уеб сайтове - безплатно и без допълнителен хостинг. 

- Надграждане на същестуваща WiFi и кабелна мрежа за интернет.  

Постигна се подобрена среда за учене, спорт и отдих. 

 Затвърди се обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование, интегрирано в учебното съдържание по различни учебни предмети. 

Училището участва в програмите на ДФ „Земеделие“ -  „Училищен плод“, което 

помогна при реализиране на институционалните политики за здравно и екологично 

възпитание Продължи се традицията за съвместни тематични изяви с читалище „Зора- 

1945“, читалище „Съгласие- 1862“, Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивно 

информационен център за борба с наркоманиите, Общински съвет по наркотични 

вещества, РИМ и ХГ „Жорж Папазов“ и други институции. Целта беше постигната в 

обучението и възпитанието на учениците за изграждане на активна гражданска 

позиция. 

 Привлякоха се ресурси от външната среда, чрез разработване и участие в 

проекти и национални програми. Тази дейност допринесе за усъвършенстване уменията 

на екипите в разработване и участие в национални, европейски и други международни 

програми и проекти. Активизира се участието на родителите в дейността на училището 

и превръщането им в реални партньори в образователно-възпитателния процес.  

Учителският екип и ръководство на  ОУ „Петко Р. Славейков“ ще запази 

традициите и ще продължи да изгражда своя образ на водещо и конкурентноспособно 

училище в града. Ще продължи да осъществява ефективна организация на учебния 



процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на 

специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване 

на потребности и интереси. Ще се ангажира да изгражда навици за здравословен начин 

на живот, като запази наличната лекарска грижа, както и ще търси включване в нови 

проекти, свързани със здравословния начин на живот. Ще обогатява книжното 

богатство на информационния център и ще разшири достъпа до електронни ресурси. 

 Съгласно анализа и направеният отчет с най- голяма относителна тежест е 

релацията „силни страни- възможности“, която определя лидерската стратегия за 

развитие на ОУ „Петко Р. Славейков“, за утвърждаване на постигнатите позиции и 

насочване на усилията към нови перспективи. 

 

Изготвил работна група в състав: 

Председател: Петя Пенева- ЗДУД 

Членове: Драгомира Бодурова- главен учител в прогимназиален етап 

     Дорина Братанова- главен учител в начален етап 

           Петя Данкинова- старши учител по БЕЛ 

           Бистра Парашкевова- старши учител по АЕ 

           Живка Костадинова- старши учител по математика 

           Красимира Сивова- старши учител в начален етап 

           Таня Костова- старши учител в начален етап 
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