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ОТЧЕТ И АИАЛИЗ - ОТ ДИРЕКТОРА
на резултатите от образователно-възпитателната работа
за учебната 2016/17 г.
Раздел I. Анализ и оденка на състоянието и дейността на училището.
Движение на учениците:
в началото на годината - 688
в края на годината - 679
- напуснали през годината - 11
- преместени - 8
- придошли - 10
Средният успех на училището е Много добър 4,96 или с 3 стотни по-нисък от успеха
ни за миналата година.

Най-висок успех в училището има XII клас - 5,06; следват XI клас с успех 5,06; IX 4,98; VIII - 4,93; Х - 4,75.
С най-висок успех е завършил годината XIa клас - Отличен 5,49, следван от IXB 5,42; XIIa - 5,37; Х6 - 5,22; VIIIa - 5,11.
За поредна година училището ни е първо по успех в Шуменска област с резултатите
от Държавните зрелостни изпити,както следва:
БЕЛ

5,11 - една пълна шестица

Английски език

5,64 - 77 явили се, 12 пълни шестици

Немски език

5,44 - явили се 12

Математика

3,96 - 2 явили се

История

5,84 - 4 явили се

Физика и астрономия

5,68 - 1 явил се

География и икономика

4,92 - 1 явил се

Химия

5,61 - 1 явил се

Философия

4,09 - 1 явил се

Биология

4,94 - 40 явили се

Общо пълни шестици - 15
Среден успех по втори ДЗИ - 5,12.
Един явил се по желание на трети ДЗИ — Математика — 5,09.

През I и II срок на учебната 2016/17 година, на основание чл. 139 ал.1 т.1, т.2, т.3,
т.5. от НПЗНП, със Заповед на директора, по предложение на класните ръководители и
Педагогическия съветник на ПГПЧЕ са наложени наказания на ученици от ПГПЧЕ, както
следва:
Наказани ученици със „Забележка" - 45 ученици;
Наказани ученици с ,,Предупреждение за преместване в друго _училище" - 9 ученици;
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„Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение" - 1 ученици;
„Преместване в друго училище"- 0
Няма наложени санкции от Община Шумен;
Проведени са благотворителни базари, с цел набиране на средства за подпомагане
на ученици и за участие в национални състезания, дебати на английски език в Бургас.
Цялостната дейност в гимназията протече съгласно залегналите в годишния план
задачи.
Създадена е система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и
отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно- възпитателния
процес.
Правилното планиране на учебно-възпитателния процес бе решаващо условие за
усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучението в
училище.
Постигнатите много добри резултати в УВР са последица от създадените добри
условия на работа.
Учителският колектив има възможност да се справя и решава възникналите
проблеми. В преобладаващата си част колегията отговорно отстояваше професионалните си
ангажименти.
Необходимо е:
- да продължи работата по гражданското образование на учениците;
- да се прилага гъвкавост при работата с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.
- да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; да се
повиши участието на учениците в обогатяване на модернизиране на материалната
база и визията на гимназията;
- да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
- специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат
възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да
се търсят нови методи и подкоди за приобщаване на родителите към училищния
живот, обогатяване на МТБ и библиотечния фонд.
- да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на
Европейските образователни стандарти.

Раздел II.
1. Мисия на училището.
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко
изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реапизация.
Възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на ЕС в дука на демократичните
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ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване
на високоотговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на
общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалносrга и стимулиране на
творческите заложби.
2. Визия на училището.
Утвърждаване на ПЕГ "Н.Вапцаров" като конкурентноспособно училище, способно
да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за
социализация

и

реализация.

Усъвършенстване

на

професионалните

умения

на

педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високоотговорни личности,

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на
творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек
като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани
педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие
със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие
срещу проявите на агресивност и насилие.
3. Цели на училището.
- Издигане и утвърждаване на престижа на училището;
- Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа;
- Задълбочено и ефективно изучаване на чужди езици;
- Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално

развитие на подрастващите;
- Повишаване на квалификацията на учителите;
- Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.
4. Стратегии в дейностга на училището.
- Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и

ориентиране към профилирано обучение;
- Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици;
- Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание
и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;
- Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и
тяхното правилно използване;

- Утвърждаване на облика на училището и чувството за принадлежност към него
от всеки възпитаник;
- Защита на личностното достойнство на учениците в синкрон с процесите на

демократизация в обществото;
- Обогатяване на материалната база;
- Разширяване и обогатяване на материалната база чрез въвеждане на нови
технологии в обучението по общообразователните дисциплини в училище;
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- Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на
нови форми и методи на обучение.
5. Приоритет в дейностга на училището.
- Акцентиране върху подготовката по български език, чуждоезиково обучение и
обучението по математика;
- Повишаване на ефективността на УВР чрез подобряване организацията на
учебния процес и повишаване на професионалната подготовка. компетентност
и квалификация на педагогическите кадри;
- Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа
дейност;
- Повишаване на качеството на педагогическия и административния контрол;

- Гражданско образование и изграждане на активна позиция по значими
обществени проблеми;
- Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез
ефективно използване на наличната материално-техническа база /МТБ/;

- Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции,
отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни
източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ;
- Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие
в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното
настоятелство /УН/ като орган,подпомагащ цялостната УВР.
Раздел III. Календарен план за дейностите в ПЕГ "Никола Вапцаров" за
учебната 2017/18 г.

Дейности

№

Разработвасе

Съгласува

утвър;tiдава

се

/срок/

Септември
1.
2.

Изготвяне на годишните
тематични планове

Учители по предмети

Учебни програми по СИП

Учители по предмети

Директор

14.09. 2017 г.
Директор

Учебни програми по ИУЧ и Учители по предмети

РУО на МОН Директор

14.09. 2017 г.

ФУЧ за VIII клас
4.

Учебни програми по ЗИП

Учители по предмети

РУО на МОН Директор

14.09. 2017 г.

(IX-XII)
5.

Определяне групите за

Директор

14.09. 2017 г.

(IX-XII)
3.

Директор

Директор,

ПС

ЗИП и СИП

Зам.-директор по

Финансиращ

(IX-XII)

учебната дейност

орган

Директор
14.09. 2017 Г.

б
6.

Попълване на
задължителната учебна
документация

Кл. ръководители,
учители по предмети и
ръководители на групи
по СИП

Зам.директор по
учебната
дейност

Съгласно
график на
РУО

7.

Тържествено откриване на
новата учебна година

Комисия и кл.
ръководители

ПС

Директор

Отбелязване на годишнина
от Независимосrга на
България

Класни ръководители,
учителите по история

ПС

9.

26.IX. - Европейски ден на
езиците

Учителите по чужди
езици

Зам.директор по
учебната
дейност

26.09. 2017 г.

10.

График за провеждането
на
обучението
по
гражданска защита

Директор

Директор

Директор
20.09. 2017 г.

Директор,

Началник на Директор.
РУО на МОН По график,
утвърден от
МОН

8.

•

11. Списък образец 1

Зам.-директори,
ръководител
направление ИКТ

15.09. 2017 г.
Директор
18.09. 2017 г.

12. График за контролни и
класни работи

Учители по предмети

Зам.-директор Директор
по учебната
20.09.2017 г.
дейност

13. График за консултации по
предмети с ученици и
родители и индивидуални
срещи с родители в
приемното време на
учителите

Учители по предмети

Зам.-директор Директор
по учебната
18.09.2017 г.
дейност

Октомври
1.

Утвърждаване на списък на Кл. ръководители,
учениците,които ще
Директор
получават стипендии

ПС

Директор

2.

Организиране и
провеждане на
общоучилищни спортни
прояви, съгласно спортния
календар на училището

Учители по ФВС

ПС

Съгласно
спортния
календар

3.

Провеждане на родителска
среща за запознаване с

Директор

Директор

Директор
18.09.2017 г. -

23.10.2017 г.

Правилника на училището

за VIII клас;

и други нормативни
документи. Учредяване на
обществен съвет.

Октомври
2017
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4.

План за честване на
патронния празник на
училището и годишнината
от рождението на Н.Й.
Вапцаров

Комисия

ПС

1-я ПС
от месец
ноември

Ноември
1.

Ден да Народните

Класни ръководители

будители

и пед. съветник

Директор
30.10.2017 Г.

Кл.ръководители

01.12.2017 г.

Декември
1. Световен ден за борба със

СПИН
14.12.2017 г.
21.12.2017 г.

2. Педагогическа консултация Учители
по предмети
3. Честване на патронния
празник на училището

Комисия

07.12.2017г.

4. Изпит за немска езикова

Учители по немски

Посолство на

език

Германия,

диплома

декември
2017 г.
5. Участие на учениците в
конкурси и олимпиади

Учители по предмети

постоянен

6. Организиране на коледни
дарителски акции и

Кл.ръководители,

до

Здравка Върбанова

23.12.2017 г.

благотворителен концерт
Януари
1. Изготвяне на заявка за ЗУД Директор
за началото на учебната
2018/2019 г.

Финансиращ
оргаn

Началник на
РУО на МОН
31.01.2018 г.

2.

Финансиращ
оргаn

Началник на
РУО на МОН

Изготвяне предложение за
държавния план-прием

Директор

Февруари
1. Изготвяне на седмично
разписание за II учебен

Комисия

Директор
30.01.2018 г.

срок
2. График за контролии и
класни работи

Учители по предмети

Зам.-директор Директор
8.02.2018 г.
по учебната

дейност
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3.

График за консултации по
предмети с ученици и
родители и индивидуални
срещи с родители в
приемното време на
учителите

Учители по предмети

Зам.-директор Директор
по учебната
8.02.2018 г.
дейност

4.

Актуализиране на списъка
на учениците,които ще
получават стипендия за II
уч.срок

Директор

ПС

Отбелязване на 145
годишнина от обесването

Учители по история и
БЕЛ

5.

Директор
1-я ПС от
м. февруари
2018 г.
17.02.2018 г.

на В. Левски
Март
1.

2.

Отбелязване на 140 г. от
Освобождението на
България

Кл. ръководители,
учители по история

ПС

Обсъждане на нивото на
усвояване на
компетентностите на
учениците и предприемане
на мерки за повишаване на
резултатите на ДЗИ

Учители по предмети

Директор,
30.03. 2018 г.
Зам.-директор
по учебната
дейност

в XII клас

До
02.03.2018 г.

Април
1.

Честване на 141 г. от
Априлското въстание

кл,ръководители

2.

Педагогическа консултация Учители
по предмети

З.

Отбелязване на

Учители по география

Деня на Земята

и природни науки

4.

20.04.2018 г.

Учители по история,

Участие в училищна борса Директор,

20.04.2018 г.
27.04.2018 г.
ПС

22.04.2018 г.

ПС

Април, 2018 г.

ПС

15.05.2018 г.

пед. съветник
Май
1.

Изпращане на випуск 2018

Комисия

2.

Провеждане на изпитна
сесия за промяна на
годишна оценка за випуск
2018

Зам.-директор

ПС

по учебната дейност,

Май, 2018 г.

кл.ръководители
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3.

4.

Представяне на
Директор,
информация за учениците, зрелостна комисия
които са допуснати до ДЗИ
през 2018 г. по образец

ПС

Ден на славянската

ПС

Комисия

РУО на МОН
Май, 2018 г.

24.05.2018 r.

писменост и култура
Юни
1.

2.

3.

02.06.2018 г.

Общоучилищно
отбелязване на деня на
Ботев и загиналите за
освобождението на
България

Директор,

Изготвяне на предложения
за удостояване на
зрелостници с почетно
отличие „Национапна
диплома"

Директор,

ПС

кл, ръководители

Началник на
рур

Информация за
резултатите от майска
зрелостна сесия по
отделните учебни

Директор

кд,ръководители

на 12-ти клас

Минисrьр
на
образование
то

06.2018 г.

предмети
4.

Тържествено закриване на
учебната година

Комисия

Директор

29.06.2018 г.

Зам.-директор

ПС

Директор

Юли
1.

Провеждане на редовна
поправителна сесия
юни/юли

по учебната дейност,

кл.ръководители

Септември
1.

Провеждане на
септемврийска изпитна

03-14.09.2018
г.

Пом.-директор по УВД

сесия
2.

Избор на комисии за
подготовка на учебната
2018/2019 г.

Комисии,приети от
ПС

ДИРЕКТОР:

ПС

03.09.2018 г.

