
                  ПРОФИЛИРАНА  ГИМНАЗИЯ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ 

град Сандански, бул. “Свобода”12 

тел: директор: 0746/3 20 55, секретар: 3 03 52; e-mail: highschool_iane_sandanski@abv.bg 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБУЧЕНИЕ В  ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“  

 

 І. Обща формулировка на проблема в образователната система. Основни 

насоки в работата за повишаване качеството на обучение.  

1. Не много високите резултати, получени при проверката на входното ниво на 

знанията на учениците, липсата на трайност и системност на знанията и 

уменията, нежелание да се работи от страна на учениците, липса на мотивация. 

Изоставането в училище, оставането на поправителни изпити, са нежелателни 

педагогически явления. Те създават психологически, педагогически, 

икономически, нравствено-естетически проблеми не само за детето, но и за 

семейството му.  

2. С оглед на така изложения общ проблем на образованието в държавата със 

задоволство отбелязваме, че колективът на ПГ “Яне Сандански“ работи за 

превенция на проблемите и повишаване качеството на образованието.  

  

ІІ. Определяне на причините, довели до изоставане на учениците  

1. Причините за изоставането и не успеваемостта са свързани с позицията на ученика 

и неговото отношение към учебните ангажименти:  

- причини, произтичащи от личното отношение на ученика – липса на интерес към 

учението и училището, нежелание за учение, неприемливо поведение, незаинтересованост, 

бягства от учебни занятия, конфликти със съученици и учители;  

- причини, при които изоставането и не успеваемостта не зависят непосредствено от 

обучаемия - лоша възпитателна атмосфера в семейството, негативно отношение на 

родителите към училището и отделни учители, продължително боледуване, 

психологически, педагогически и методически грешки от страна на учителите, различни 

недостатъци в процеса на обучение.  

2. Има частично, сравнително, устойчиво изоставане по няколко учебни предмета - не 

успеваемостта е преодолима чрез помощта на сериозна учебна дейност, консултации, 

самостоятелна работа, допълнителни занимания в извънучебно време.  

3. Шест типични ситуации за изоставане - при входното ниво са констатирани:  
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3. – не успяващи поради липса на положително отношение към ученето;  

4. – не успяващи поради слабо развити навици за учебен труд;  

5. – не успяващи поради големи пропуски в знанията;  

6. - не успяващи поради отрицателно извънучилищно влияние: семейство, 

връстници, приятели, неформални групи;  

ІІІ. Цели  

1. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при 

усвояването на знания, умения и навици в учебно-възпитателния процес.  

2. Преодоляване на не успеваемостта чрез помощта на сериозна учебна дейност, 

консултации, самостоятелна работа, допълнителни занимания в извънучебно 

време.  

IV. Основни задачи  

1. Работата на учителите да бъде подчинена на навременното отстраняване на 

затрудненията, възникнали в учебната дейност на учениците, да се търсят възможности за 

попълване на пропуските и повишаване успеваемостта на учениците чрез допълнителна 

работа.  

2. Навременно проучване на всички трудно успяващи ученици и набелязване на мерки от 

страна на учителите за редовно посещение на часовете им от тези ученици.  

3. Усвояване на минимума знания чрез консултации, помощ в часовете и извън тях и др.; 

индивидуална работа, съобразена с установените пропуски.  

V. Мерки за постигане на по-високи резултати в края на учебната година:  

1. Да се увеличи броят на практическите упражнения;  

2. Да се поощрява участието на учениците в извънкласни форми;  

3. Проучване на изоставащите ученици по класове и предмети – от страна на класните 

ръководители и на учителите по предмети.  

4. Включване на всички изоставащи ученици в групи за взаимопомощ;  

5. Консултации по всички предмети по график утвърден от директора – ежеседмично. 

Консултациите да бъдат задължителни за трудно успяващите ученици. Провежданите 

консултации с изоставащи учениците спомагат за по-добро усвояване на учебния материал. 



В резултат на тези дейности се получават много добри резултати на изхода на 

образователната степен.  

6. Класните ръководители и отделните учители да подържат ежемесечна връзка с 

родителите на трудно успяващите ученици.  

7.Създаване на информационна банка с база данни за всеки ученик, с възможност за 

актуализация при преместване.  

 

VI. Основни дейности:  

1 .Формиране на групи за обучение;  

2. Срещи с родителите на изоставащи ученици;  

3. Провеждане на входна диагностика за установяване индивидуалните пропуски на 

учениците;  

4. Подготовка и адаптиране на учебни програми с диференциация на степента на 

трудност на материала според потребностите и пропуските на учениците;  

5. Подготовка и стандартизиране на периодични тестове за проверка на знанията ;  

6. Оценка на работата и успеваемостта на децата – анализ на данните и изготвяне на 

доклад за напредъка на обучаемите;  

7. Запознаване на учителите с особеностите на децата със специфични образователни 

потребности - / при тях не са добре развити някои когнитивни функции – памет и 

внимание, скорост на преработка на новата информация, езикова преработка, 

перцептуално-моторна преработка, изпълнителски функции като планиране и проверка. 

Засегнати са такива важни умения като устна употреба на езика (възприемане, разбиране, 

изговор) – алалия; четене (декодиране и осъзнаване), писане (диктовка, графично 

изразяване), математически знания – дислексия. Нарушенията в процеса на ученето са 

свързани с някои организационни способности и с наличието или липсата на умения за 

социални интеракции (контакти/;  

8. Запознаване с особеностите в поведението на хиперактивните ученици - повишена 

активност, придружена с неспособност за концентриране, импулсивност, постоянна 

превъзбуда и липса на контрол. Поради всички тези прояви хиперактивното дете не може 

да се справя със задълженията си, не възприема новите знания и постепенно изостава от 

своите връстници;  

9. Разпознаване на хиперактивността от всеки учител и съобразяване на 

педагогическото поведение с него  



- неспособност на детето да се задържа на едно място по време на учебния процес – 

занятие или урок; 

 - неспокойни, чести движения на крайниците или цялото тяло;  

- невъзможност за спокойно и точно изпълнение на поставените задачи по време на 

обучение или игра;  

- непрекъсната нужда от движение, без то да е необходимо за съответната ситуация;  

- непрекъснат стремеж да е в центъра на вниманието на родители, учители или връстници. 

В много случаи прибягва и до негативни и агресивни прояви.  

10. Провеждане на задължителна индивидуална работа с напреднали ученици - когато 

учителите не взимат предвид тази тяхна различност и не подготвят за тях индивидуални 

задачи (поради нежелание да се затрудняват или поради незнание как да го направят), тези 

деца скучаят, пречат на останалите и на самия учител. Не са редки случаите, когато 

учителите ги наказват, вместо да се опитат да разберат какви са причините за тяхното 

поведение. Така вместо да се развиват техните специални заложби, те са застрашени от 

риск да отпаднат от групата или класа.  

11. Запознаване с показателите за наличието на евентуален риск от появата на 

трудности в обучението:  

- речников дефицит; неадекватно познание;  

-  липса или слабо познание за значението на думите и термините;  

- недостатъчни умения за разбиране и различаване на заложени в текста идея, обяснение, и 

др., т.е. осмисляне на съдържанието;  

- затруднения при диференциране и определяне на важната информация;  

- проблеми при запомняне и възпроизвеждане на вербална информация;  

- изоставане или дисбаланс в развитието.  

12. Усъвършенстване на урочната работа - от голяма значение за намаляване на не 

успеваемостта в съвременното училище.  

- В структурата на всеки урок трябва да се предвижда време за самостоятелна работа за 

индивидуализация и диференциация на обучението, да се задават различни по степен на 

трудност упражнения и задачи на различните групи ученици.  

- Учителят да диференцира домашната работа по вид и степен на трудност - устна, 

писмена, практическа, графична. Домашната работа трябва да бъде индивидуална, решена 

у дома или в библиотеката.  



- Формиране на трайни познавателни интереси чрез повторение на основни и важни знания 

при допълнителни упражнения с цел повишаване на желанието за учене и възпитаване на 

позитивни чувства към училището и учебните дисциплини.  

- При планирането на учебната дейност учителят да изгради и педагогически обоснована 

система от мерки за стимулиране на изоставащите ученици чрез поощряване на първите им 

успехи и положителни изяви, при демонстрирано желание за успешна учебна работа. Той 

може да използва устните похвали, одобрението, писмени похвали в бележниците и 

тетрадките, уведомяване на родителите.  

- прилагане на интересни и занимателни упражнения и задачи; на иновационни методи и 

техники на преподаване, които да направят урока интересен и привлекателен  

- педагогическият колегиум да осъществи контакт със специалисти - логопеди, лекари, 

които са в състояние да открият причините за изоставането.  

7. Поради затрудненията си в краткосрочната памет и възприемането на учебния 

материал, учениците разчитат до голяма степен на схващането на смисъла и 

разбирането, което изисква:  

8. - Изключително персонален подход на обучение. Необходимост учебният 

процес и практики да бъдат абсолютно ясни. Необходимост да разбират защо и 

как, за да могат да го научат.  

9. Голяма част, но не задължително всички от посочените методи на обучение 

могат да се прилагат при работа с ученици, които изостават. 

 

КОНКРЕТНИ МЕРКИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПГ “ЯНЕ 

САНДАНСКИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски: 

8 клас 

Учениците срещат затруднения при извличане и систематизиране на информация 

от текст. Голям брой от осмокласниците не са се справили с превръщането на пряка 

реч в непряка. Допуснати са грешки при определянето на вида на изреченията и 

наклонението на глагола. 

Пропуски са допуснати и при редактиране на текст. 



Не познават в детайли текстовете на художествените творби и допускат грешки 

при тълкуването им. 

9 клас 

Не разпознават подчиненото подложно изречение.  

Учениците се затрудняват при задачи върху езиковите норми. 

10 клас 

Затрудняват се да разпознаят вида на думата според речниковия състав. 

11 клас 

Учениците владеят добре книжовните норми на българския език, но малка група 

ученици допускат граматични, правописни и пунктуационни грешки. 

Срещат най-големи затруднения при задачи, в които трябва да открият граматични 

и пунктуационни грешки. 

12 клас 

Пропуски в прилагането на книжовноезиковите норми. 

При редактиране на текст не се отразяват всички грешки. 

 

Мерки за отстраняване на пропуските и постигане на по-високи 

образователни резултати през настоящата учебна година: 

1. Допълнителни упражнения и домашни работи. 

2. Допълнителна работа с ученици, които имат затруднения. 

3. Упражнения и допълнителни задачи за домашна работа. 

4. Тестови упражнения, за да може учениците да разбират условията на поставените 

задачи. 

5. Да се изградят умения за редактиране на текст. 

6. Допълнителна работа с ученици. 

7. Провеждане на индивидуални дейности с ученици, които имат обучителни 

трудности. 

8. Четене на повече художествена литература за обогатяване на речниковия запас. 

9. Използване на интерактивни методи и презентации. 

10. В часовете по БЕЛ и в часовете за консултации да се обяснява на учениците, които 

имат слаби резултати, конструкцията на есе, теза, аргументация. 

11. Да се използват системно различни видове граматични упражнения за овладяване на 

ключови норми на българския език. 



12.  Допълнителна работа с ученици, които създават рудиментарни текстове. 

13. Участие в различни национални и училищни програми и проекти за допълнителни 

обучение по БЕЛ. 

14.   Да се решават повече тестове с избираем и със свободен отговор. 

15.  Да се мотивират учениците да работят върху въпросите за създаване на текст. 

16.  Да се изграждат умения за редактиране на свой и на чужд текст. 

17. Да се изградят умения за интерпретация на художествените творби. Учениците 

трябва да се убедят, че писането започва от четенето. Ключът към смислен и 

задълбочен текст е добрата интерпретация на творбата 

VIII клас: Упражнения върху прилагане на книжовно-езиковите норми. Да се 

създават текстове, като акцентът да се постави върху тезата и аргументите. Упражнения за 

композиране на есе. 

IX клас: Упражнения върху прилагане на книжовно-езиковите норми. Да се 

създават текстове, като акцентът да се постави върху тезата и аргументите. Упражнения за 

композиране на есе и резюме. 

X клас: Упражнения върху правописни, пунктуационни и лексикални норми. 

Да се създават повече текстове като акцентът да се постави върху тезата и аргументите. 

Упражнения върху есе. Тестове за НВО. 

XI клас: Да се работи върху изграждането на умения за съставяне на цялостен и 

завършен текст. Акцентът да бъде върху прилагане на книжовно-езиковите норми. 

Затвърждаване на знанията от литературната терминология. Упражнение. Тестове за ДЗИ. 

XII клас: Да се работи върху изграждането на умения за съставяне на цялостен 

и завършен текст. Акцентът да бъде върху прилагане на книжовно-езиковите норми. 

Затвърждаване на знанията от литературната терминология. Упражнения върху всички 

модули за ДЗИ. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

• Работата на учителите да бъде подчинена на навременното отстраняване на 

затрудненията, възникнали в учебната дейност на учениците. 

• Да се търсят възможности за попълване на пропуските и повишаване на 

успеваемостта на учениците чрез допълнителна работа. 



• Да се увеличи броя на практическите упражнения / да се дават индивидуални задачи 

на учениците, за да се отстраняват своевременно пропуските/ 

• В X и XII клас да се обърне внимание върху пропуските на учениците, свързани с 

НВО и ДЗИ. 

• Включване на всички изоставащи ученици в групи за взаимопомощ. 

• Учениците да се мотивират за активно участие в часовете в ОРЕС 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

         Слабите резултати на някои ученици и класове са свързани с неправилно усвоена 

или неусвоена лексика и фразеология, което нарушава разбирането на зададен текст за 

четене с поставени задачи към тях. Тези ученици показват липса на достатъчно знания за 

употребата на глаголните времена и конструкции. Някои ученици срещат затруднения 

при създаването на писмен текст. 

         Повечето от преподавателите са направили допълнителен преговор на усвоения до 

момента материал по граматика и лексика във връзка с отстраняване на най-често 

допусканите грешки. На учениците с по-сериозни и трайни пропуски са дадени 

допълнителни разяснения и напътствия за правилно учене и изграждане на  знания за 

свободно разбиране и общуване на английски език. Препоръчана им е и допълнителна 

самостоятелна работа след консултиране със съответния преподавател, което да ги 

насърчава в нелеката работа по усвояване на граматичните и лексикални норми на чуждия 

език. 

 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

     Бързането и недоглеждането при четене на условията на задачите са причина за 

допускането на грешки при някои ученици. Онлайн обучението също е оказало своето 

въздействие. Мерките, които ще се вземат за отстраняване на пропуските, дължащи се на 

тези фактори, ще бъдат с повече практическа насоченост и упражнения. 

1. Повече упражнения в часовете по английски език. 

2. Повече упражнения за домашна работа. 

3. Консултация с учениците със затруднения при усвояване на материала. 

4. 5-минутка в някои от уроците за забавни игри на английски език за повишаване на 

интереса и мотивацията на учениците. 



5. Използване на ИТ в уроците колкото се може повече за задържане на 

концентрацията и ангажираността на учениците по време на уроците по английски 

език. 

6. Задаване на различни проекти с цел учениците да развият потенциала си и да 

използват и други свои умения, които да приложат при изпълнение на тези проекти 

по английски език. 

7. Даване на възможност за изява на учениците по всяко време в учебния процес. 

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК 

Освен бързането и недоглеждането при четене на условията на задачите се вижда, че на 

учениците им е оказало влияние и онлайн обучението. Учениците имат проблем с 

лексиката. Думите не са научени, и от там идва проблема с упражненията. Също така не 

дочитат условията на упражненията докрай. 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

През тази учебна година, ще обърнем още по голямо внимание на ученето на лексиката. 

Като правим повече упражнения за четене с разбиране, изпитване и допълнителни 

упражнения. Мерките, които ще се вземат за отстраняване на пропуските ще бъдат с 

повече практическа насоченост и упражнения. 

 

 

НЕМСКИ ЕЗИК 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Пропуски се забелязват съответно:  

• в  спрежението на неправилните глаголи в немския език.  

• в лексикалните компоненти – непознаването на някои лексикални единици води до 

пропуски в разбирането, а от там и до грешки в задачите.  

• в правилната подредба на отделните части на изречението, съответно в правилния 

словоред в съобщителното/въпросителното изречение.  

• в употребата на някои въпросителни думи, например „Wo“, „Wohin“ и предлози, 

например „aus“, „in“, „um“, „am“. 



• в подредбата на отделните части на изречението, съответно в правилата за словоред 

в съобщителното/въпросителното изречение. 

Пропуски се наблюдават и в лексиката и основни граматични правила и особености, както 

и употребата на фразеологични изрази, словосъчетания и употребата на определени 

граматични правила, са основен проблем в съответният клас. 

 
МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

1. Да се направят устна и писмена поправка на входното ниво, както и анализ на 

резултатите от теста.  

2. Да се провеждат редовни консултации с по-слабите или изоставащите ученици. 

3. Да се наблегне върху обогатяването на лексикалния запас на учениците. 

4. Да се правят повече упражнения, за да се овладее правилния словоред в немското 

изречение. 

5. Да се наблегне върху спрежение на неправилни глаголи.  

 

РУСКИ ЕЗИК 

 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Падежна система - употреба на падежите и падежни окончания; спрежения на глаголите, 

бъдеще време. Пропуски в падежните окончания при формулиране на изречения. Употреба 

на глаголи за движение. Пропуски в лексика, падежни окончания, сложни изречения. 

 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

Базирайки се на резултатите от направените входни нива, са обобщени следните мерки 

за подобряване на нивото на немски език във всички класове, а именно:  

1. Допълнителен и индивидуален подход за работа, както с учениците, показали 

незадоволителни резултати от входното ниво, така и с учениците , които показват 

отлични познания. 

2. Плавно преминаване към новия материал за учебната 2022/2023, след задължителен 

направен преговор на учебният материал от изминалата учебна година.  

3. Темите да бъдат затвърждавани с допълнителни упражнения.  

4. Да се въведе задължителна литература на немски език, съобразена с нивото на всеки 

клас. 

 



МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Голяма част от учениците изпитват затруднения при разлагане на многочлен до 

неразложими множители; решаване на неравенства, съдържащи знаменатели, доказване на 

еднаквост.  

Затруднила ги е задачата от успоредник.  

Срещат се неточности при задачи от окръжност и ъгъл и трудности при задачи от вписан и 

описан многоъгълник.  

Допускат се неточности при решаване на биквадратни уравнения; неусвоено решаване на 

дробни уравнения.  

Затрудняват се при решаване на задачи от комбинаторика и геометрични задачи. Срещат се 

трудности при триъгълник и трапец, рационални изрази. 

 Допускат се неточности при задачи от линейна и квадратна функция; изчисляване на 

тригонометрични изрази; срещат се трудности при решаване на системи неравенства и 

решаване на триъгълник и трапец чрез тригонометрични функции в правоъгълен 

триъгълник. 

 Допускат грешки при определяне на допустими стойности.  

Не могат да решават задачи от вероятност, геометрични задачи, задачата от квадрата 

функция. 

Не могат да решават геометрични и стереометрични задачи.  

Затрудняват се с определянето на допустими стойности в ирационално уравнение, със 

задачата за пресмятане стойност на тригонометричен израз.  

Изпитват затруднения при построяване на чертеж, решаване и описване на задачи от 

стереометрия.  

Изпитват затруднения при: решаване  на задачи от геометрична прогресия, задачи от 

тригонометрия. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Имат малки пропуски по отношение на компютърни мрежи и услуги. Забелязват се малки 

пропуски при работа с определени програми и обработка на информация и комуникация. 

 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 



1. Задаване на диференцирана домашна работа по степен  на трудност. 

2. Индивидуална работа, съобразена с установени пропуски. 

3. Посещаване на консултации по предмета по установен график 

4. Непрекъснато мотивиране на учениците за по-отговорно отношение към учебния 

процес. 

5. Стимулиране на познавателната активност и самостоятелност на учениците чрез 

поставянето им на повече задачи, водещи до преход от запаметяване и 

възпроизвеждане, към осмисляне и практическа реализация на задачите..  

6.  Възлагане на повече самостоятелни задачи в час.  

7.  Извършване на индивидуални, допълнителни и компенсиращи дейности с ученици, 

които имат обучителни трудности. 

8. Да се увеличат практическите упражнения; 

9. Поставяне на задачи, които да стимулират посещаването на часовете за консултация 

10. Надявам се да ги мотивирам да учат, да бъдат редовни, да им покажа, че могат сами 

да се справят с някои типове задачи 

11. Допълнителни упражнения на основни и важни задачи. 

12. Индивидуална домашна работа. 

13. Задължителни консултации с изоставащите ученици. 

14. Време за самостоятелна работа в часовете. 

15. Задължителни консултации с изоставащите ученици. 

16. Време за самостоятелна работа в часовете. 

17. Задаване на диференцирана домашна работа по степен  на трудност 

18. Индивидуална работа, съобразена с установени пропуски 

19. Да се увеличат практическите упражнения; 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Пропуски в теоретичните знания по раздел ”Природата на Земята”.  

Сериозни пропуски в знанията по география на Европа и Балканския полуостров.  

Срещат затруднения при определяне на формите на релефа  в Европа към природна зона и 

при представена характеристика за определяне на страна.  

Имат пропуски на темите свързани с демографските особености на България.  



Имат несъществени пропуски в разглежданите теми. Затруднения на контурната карта на 

света. 

Имат пропуски на темите свързани с демографските особености на България.  

Леки пропуски при раздел „География на обществото”; проблеми при практически задачи. 

 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

1. Да се увеличат практическите упражнения; 

2. Индивидуална работа, съобразена с установени пропуски; 

3. Посещаване на консултации по предмета по установен график; 

4. Непрекъснато мотивиране на учениците за по-отговорно отношение към учебния 

процес. 

5. Задаване на домашна работа по степен  на трудност 

6. Индивидуална работа, съобразена с установени пропуски. 

7. Упражнения в клас и задачи за домашна работа-работа с карти и графични 

изображения. 

8. Работа с карти и графични изображения. 

9. Упражнения в клас и задачи за домашна работа. 

10. Подобряване на теоретичните познания на учениците посредством мултимедия 

(презентации и клипове). 

11. Стимулиране на познавателната активност и самостоятелност на учениците чрез 

поставянето им на повече задачи, водещи до преход от запаметяване и 

възпроизвеждане, към осмисляне и практическа реализация на задачите.  

12. Възлагане на повече самостоятелни задачи в час.  

13. Извършване на индивидуални, допълнителни и компенсиращи дейности с ученици, 

които имат обучителни трудности. 

14. Да се увеличат практическите упражнения. 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски: 

Пропуски в анализите и грешки в някои конкретни факти.  

Допускат стилови и правописни грешки.  

Допускат грешки при анализ на определена епоха.  

Имат пропуски в аргументирането и обобщението на конкретна задача.  



При малка част от  учениците се срещат грешки при дефинирането на някои термини и 

понятия, идентифицирането на ключови исторически личности , фактологически грешки, 

идентифицирането на идеи.  

Допускат се фактологически грешки. Затруднения при анализа на историческите събития, 

процеси и явления.  

Неточен стил. Слабости в правописа.  

Срещат се затруднения при исторически анализ на отделна епоха.  

Имат пропуски в аргументацията и обобщенията. Не откриват и не представят различни 

гледни точки в информацията от различни източници. 

 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

1. Упражнения в клас и задачи за домашна работа-работа с карти и графични 

изображения. 

2. Допълнителни задачи и мотивация. 

3. Да се увеличат практическите упражнения. 

4. Посещаване на консултации по предмета по установен график. 

5. Непрекъснато мотивиране на учениците за по-отговорно отношение към учебния 

процес. 

6. Индивидуална работа, съобразена с установени пропуски. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Бихевиоризъм, Психоанализа, Семантична памет ,,Кризата като възможност“. Затруднения 

при изказване на теза и аргументация. 

 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

1. Непрекъснато мотивиране на учениците за по-отговорно отношение към 

учебния процес. 

2.  Да се увеличат практическите упражнения. 

3.  Индивидуална работа, съобразена с установени пропуски. 

4.  Посещаване на консултации по предмета по установен график. 

5.  В предвидените часове за упражнения се цели да се преговорят и темите, които ще 

се надграждат в съответния клас. 



6. Провеждане на срещи с учениците нуждаещи се от консултации за отстраняване на 

пропуските. 

7. Отстраняване на пропуските в часовете за преговор и обобщение; 

8.  Допълнителни консултации. 

9.  Индивидуална домашна работа при нужда. 

10.  В предвидените уроци за упражнение се  цели да се преговорят и темите, които ще 

се надграждат. 

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. В предвидените часове за упражнение се цели да се преговорят темите, които ще се 

надграждат. 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Наблюдават се затруднения при прилагане на теоретичните знания върху изображения, при 

решаване на теоретични задачи от отворен тип. Допускат малки неточности по зададените 

теми. 

 
МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

 

1. Използване повече метода беседа, мозъчна атака, ролеви игри, проблемно-

познавателни задачи с цел мотивиране и активиране познавателния интерес на 

ученика. 

2. Умения за дефиниране основни понятия – повече мисловни дейности, логически 

задачи, аргументирани отговори на учениците. 

3. Изготвяне проекти, презентиране, практическо и научно знание за приложения в 

медицината, биотехнологиите, екологията и др. области от живота. 

4. Придобиване компетентности и умения за работа в екип. 

5. Решаване на различни типове тестови задачи. 

6. Повече практически задания и връзка с природните забележителности, национални 

паркове, резервати, защитени територии. 

7. Знания за здравословен начин на живот, здравословно хранене, устойчиво развитие 

на личността. 

 



ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Затруднения при дефиниране на понятия, решаване на задачи, дефицит на тематически 

умения, както и несъществени пропуски в разгледаните теми. 

 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

 

1. Решаване на повече задачи и упражнения. 

2. Беседи в часовете. 

3. Консултации с учениците със затруднения при усвояване на материала. 

4. Диференцирана самостоятелна работа. 

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Неусвоени знания и умения – типични грешки и пропуски : 

Срещат се пропуски в описването на общите физични и химични свойства на химичните 

елементи и техните съединения, грешки в приложението на химичните свойства на 

органичните съединения.  

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

1. Повече практически упражнения. 

2. Диференциран подход към учениците в работа в клас. 

3. Индивидуална самостоятелна работа на учениците 

4. Редовни консултации с учениците, които изпитват трудности при усвояване на 

материала. 

5. Забавни задачи по химия и любопитни факти в химия за повишаване на мотивацията 

на учениците за учене и интерес към предмета. 

 

 

 

 

Срок: постоянен  

Настоящият документ е приет на Педагогически съвет с протокол № 5/27.10.2022г. 


