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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И 

ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

2019/2020 учебна година 

 
I. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА 
 

Анализът на резултатите от Национално външно оценяване през 2019 година на 

учениците от IV клас, показва, че успехът на класа е по-нисък от предходните две учебни 

години: 2016 – 2017 и 2017 – 2018 уч. год.  

Учебна година 
НВО в IV клас 

среден брой точки 

2016 – 2017  12.74 

2017 – 2018  13.91 

2018 – 2019  9.91 

 

Наблюдава се тенденция към повишаване на успеха на четвъртокласниците през 

учебната 2017/2018 година, спрямо предходната, но тенденцията е с неустойчив 

характер, що се касае до учебната 2018/2019 година. Част от учениците и техните 

родители нямат сериозно отношение към образователния процес и в частност към 

подготовката за външно оценяване, отчитат се и обучителните затруднения на някои от 

четвъртокласниците, основно свързани с определени типове задачи по математика, както 

и конкретни моменти от учебното съдържание по човекът и обществото. Отчита се 

средно ниво на овладени знания, умения и компетенции по български език и литература 

и по човекът и природата. В подготовката на учениците за външно оценяване, са 

проведени следните дейности: 

- Допълнителна работа с ученици, които имат затруднения по един или друг учебен 

предмет, оказана обща подкрепа съгласно разпоредбите на Наредбата за 

приобщаващото образование; 

- Консултации по учебни предмети, чиято цел е наваксване на учебния материал, 

неусвоен по време на часа и попълване на установени образователни дефицити; 

- Реализирани извънкласни дейности, осъществени на принципа на екипната работа, 

които допринасят за подобряване на четивната техника, ограмотяването на 

учениците, повишаване на мотивацията им за учене и стимулирането им за изяви, в 

които да покажат най-доброто от себе си; 
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