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През учебната 2018/2019 година в училището ни се обучават 396 ученици. Педагогическият 

персонал е 40 на брой, непедагогическият персонал е 8 на брой. 

Олимпиади се проведоха по математика, физика, химия и опазване на околната среда, биология 

и здравно образование, български език и литература. Учениците от ІV клас взеха участие в 

състезанието „ Знам и мога”.  През тази учебна година са класирани ученици за областен кръг 

по химия и опазване на околната среда- Зейнул Хаджи от VІІ клас и Невсе Арнаутин – VІІ клас, 

Уруч Буковян и Ава Мерсимова от ІV клас в състезанието „ Знам и мога“. 

Учениците взеха участие и в други състезания като: 

1. Национален конкурс „ Водата - извор на живот“ 

2. Национален конкурс за детски рисунки за 3 март 

3.  Киберскаутите „ Net Scout“ 

4. Национално състезание по технологии и предприемачество 

5. Общински кръг по футбол в  гр. Гоце Делчев- отборите на V-VІІ клас и отборът на ХІ-ХІІ 

клас с ІІ място 

6. Турнир по футбол в село Корница- отборът на V-VІІ клас 

7. Състезание с формат на Държавен зрелостен изпит по математика и природни науки  

организирано от ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград 

Участие във вътрешноучилищни конкурси, състезания и турнири: 

1. „Насърчаване на четенето“, „ Моята книга! Книга на годината“ 2018-2019 учебна година се 

проведе на 23.10- начален етап, 24.10.- прогимназиален етап, 25.10.2018 г.- гимназиален етап 

във връзка с Националната седмица на четенето. Конкурсът бе обогатен и със състезание за най- 

добър четец.       

2. По случай деня на Земята конкурсът е в два аспекта: 

 Мултимедийни филми и презентации; 

 Рисунка на тема – „Планетата Земя – Наш дом”. 
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3. Турнир по тенис на маса с учениците от V до ХІІ клас. 

4.Ттурнири по футбол- момчета- І- ХІІ клас и футбол- момичета-V- VІ клас. 

5.Турнир по шах І- ХІІ клас. 

6. В чест на патронния празник на училището се проведоха състезания по каране на ролери и 

подвижни игри в ІV клас.   

 

Отбелязани са: 

 26 септември-  Ден на европейските езици; 

 04 октомври- за деня за защита на животните са изработени табла и прочетена 

информация; 

  от 06.10 до 21.10.2018 година- европейската седмица на програмирането;   

 1 ноември - Ден на народните будители ( табла, презентации, конкурс за есе, слово 

посветено на  делото на будителите); 

  19 февруари- почитане паметта на Апостола на свободата Васил Левски; 

  3 март- 141 години от освобождението на България на; 

  8 март- международен ден на жената;  

  22 март- световен ден на водата бе отбелязан с табла, с научна информация и ученически                

рисунки. 

  20 април- отбелязване 143 години от Априлското въстание;  

  22 април- ден на планетата Земя; 

  23 април –ден на книгата и авторското право;  

  24 май- ден на българската просвета и култура и на славянската писменост,  

  1 юни- международен ден на децата;  

  2 юни – ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България;  

  5 юни- ден на околната среда бе отбелязан с изготвяне на табла.  

 

Проведени са тържества послучай откриването на учебната година, Патронен празник на 

училището, изпращане на абитуриентите от випуск 2019 г., тържествено връчване на дипломите 

от випуск 2019 г. За тържествата бяха подготвени кратки литературно-музикални програми. За 

подготовката и отбелязването взеха комисията по тържествата, МО на началните учители, МО 

на класните ръководители, МО по техническите дисциплини.  
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През тази учебна година ученическият съвет в училище отбелязаха: 

1. Хелоуин, като организираха конкурс за изработка на фенери, маска и облекло.  

2. 2.Европейски ден за здравословното хранене.  

3. 13 януари, денят на българското кино, бе отбелязан с конкурс за изработка на филм. 

4.  Световният ден на радиото- 13 февруари бе отбелязан с радио- предаване.  

5. Международната седмица “ Анти- тормоз“ в периода от 13.11 до 17.11.2018 година – 

изготвени табла от ученическия съвет и училищния психолог.  

6. Световният ден на футбола бе отбелязан на патронния празник на училището чрез 

изпълнение на дузпи. 

През учебната година, за да повишат своята квалификация педагогическите специалисти 

посетиха различни проекти, курсове и семинари: 

1. Успешният финансов мениджмънт на директора в образователната институция в условията на 

новия стандарт на финансиране на образователната институция. Правомощия на директора за 

управление на делигиран бюджет. 

2. Организация на образователния процес 

3. PowePoint 2016: Създаване на динамично учебно съдържание- OfficeMIX 

4. Да върнем родителите в училище 

5. Участие в обучителен курс „Приложението на метода „Светофар“ в образователния процес“. 

Обучението се проведе от  Фондация „Деца на България“ съвместно с община Гоце Делчев. 

Участие взеха  8 педагогически специалиста от училището.; 

6. „ Моето първо работно място 

7. Механизъм за борба с насилието и тормоза в училище и превенция на агресията 

8. Обобщение- основни понятия в VІІ клас. 

9. Интернет- безопасно пространство за деца и младежи в контекста на риска от попадане в 

трафик 

10. Предизвикателствата в методиката на обучение по новите учебни програми по технологии и 

предприемачество 5- 9 клас 

11. „ Иновативни методи в преподаването“ 

12. „ Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни 

науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021“ 
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Проведена е вътрешноучилищна квалификация по методичните обединения през учебната 

2018/ 2019 година: 

1. МО на технически дисциплини- Самостоятелно учене в училище. Значение на 

самостоятелното учене. Оценяване на самостоятелното учене. Примерни самостоятелни 

учебни дейности и тяхното оценяване в рамките на работата в клас. Примерни 

самостоятелни учебни дейности за извънкласна работа и тяхното оценяване. 

2. МО на учителите на групи при целодневна организация на учебния ден- Взаимодействие 

между семейство и училището в начален етап на основната степен. 

3. МО на хуманитарните дисциплини- Промените в Наредба № 11/ 01.09.2016 за оценяване 

на резултатите на учениците от обучението. Новите образователни технологии, интернет 

и обучението по български език. 

4. МО на началните учители- Диктовките и формиране на правописна и правоговорна 

култура у учениците. 

5. МО на природо-математическите дисциплини- Самостоятелно учене в училище. 

Значение на самостоятелното учене. . Оценяване на самостоятелното учене. Примерни 

самостоятелни учебни дейности и тяхното оценяване в рамките на работата в клас. 

Примерни самостоятелни учебни дейности за извънкласна работа и тяхното оценяване. 

 

През тази учебна година са проведени открити уроци от методическото обединение на 

началните учители, природоматематическите дисциплини, хуманитарните дисциплини, 

техническите дисциплини и ЦОУД. Общо 12 открити урока. 

Придобити ПКС: един преподавател- І ПКС, един преподавател- ІІ ПКС, един преподавател- V 

ПКС. 

 

 

 

 

 

 

 


