
Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 

гр. Козлодуй, ул. Тодор Каблешков № 1, 0973/80886, kim_kozloduy@abv.bg  

 
 

Утвърждавам:  
(Заповед № 179/15.10.2021 г.) 

 

ИВАЙЛО АСЕНОВ 

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий”  

гр. Козлодуй 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

за подобряване на резултатите на учениците от  

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй през учебната 2021/2022 година 

 

През учебната 2020/2021 г. училището е постигнало резултати на НВО и ДЗИ, които 

са по-високи от областните и национални средни резултати. 

Направеният анализ в края на учебната година открои следните приоритети в 

дейността на училището за постигане на по-добри резултати: 

1. Задълбочен анализ на резултатите от НВО в МО по БЕЛ и математика и планиране 

на мерки за подобряване на резултатите на учениците. 

2. Подобряване на организацията на целодневното обучение в прогимназиален етап. 

3. Обсъждане на училищни политики за повишаване на мотивацията на учениците от 

ХІІ клас за системна подготовка за ДЗИ. 

4. Подобряване на квалификацията на учителите за обща и допълнителна подкрепа 

на учениците за преодоляване на обучителни трудности. 

 

Дейности за постигане на целевитте индикатори: 

Дейности Срок 
Отговорни 

лица 
Отчет 

1. Анализ на резултатите от входните 

нива. 

30.Х. 
учители,  

ЗД УД 

на заседание на 

ПС, класни 

съвети 

1.1. Планиране на персонални мерки 

за обща подкрепа на 

нуждаещите се ученици. 

2. Обсъждане на мерки за 

подобряване на резултатите на НВО 

и ДЗИ в МО ІV клас, МО БЕЛ и МО 

математика. 

М. Х-ХІ 
председатели на 

МО 

заседание на 

ПС 

3. Ежемесечен анализ на напредъка на 

ученици, картотекирани като 

ученици в риск от отпадане. 

Ежемесечно 
Зам.-директори, 

кл. р-ли 

Работни срещи 

на екипа за 

подкрепа  

4. Осигуряване на допълнителни 

часове по БЕЛ и математика под 

формата на РП за подготовка за 

М. ІХ - V Директор  
На заседание на 

ПС 



НВО, ДЗИ и състезания и 

олимпиади. 

5. Включване на задачи с формат на 

НВО/ДЗИ в часовете за упражнения 

и контрол. 

Постоянен  Учители   

6. Прилагане на иновативни форми на 

оценяване, позволяващи 

регистриране на всеки напредък и 

мотивиращи учениците да полагат 

повече усилия. 

Постоянен  Учители   

7. Ефективно използване на 

електронно учебно съдържание, 

интерактивни форми на обучение. 

Постоянен  Учители   

8. Системен контрол на домашни 

работи и тетрадки за работа в клас. 
Постоянен  Учители   

9. Периодично представяне на добри 

практики и/или открити уроци с 

акцент върху диференцираната 

работа, интерактивни методи на 

преподаване. 

По план на МО 
Председатели 

МО 

Публично 

представяне 

10. Подкрепа и акцент в контролната 

дейност на училищното 

ръководство върху предварителната 

подготовка за урока, 

диференцирана работа в час, 

общата и допълнителна подкрепа. 

Съгласно 

планове за 

контролната 

дейност 

Директор,  

Зам.-директори 

Беседи с 

учителите 

11. Провеждане на тематични 

родителски срещи за представяне 

на учебни програми, критерии за 

оценяване, възможности за 

подкрепа и изява на учениците. 

По график  кл. р-ли, ЗД УД   

12. Увеличаване на броя на учениците 

в ЦДО прогимназиален етап. 

Включване на дейности, свързани с 

умения за учене, подкрепа на 

интересите и др. 

М. VІ-Х Кл. р-ли  ПС 

13. Разширяване на сътрудничеството с 

академични и др. институции, 

предлагащи възможности за изява 

на учениците. 

Постоянен  
Училищно 

ръководство  
 

 

 


