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Анализ 

 

на резултатите за учебната 2019/2020 година 

 

НА УЧИЛИЩЕ:  Второ ОУ „Гоце Делчев” 

Гр.(с.) Гоце Делчев;        Община: Гоце Делчев 

Област:  Благоевград 

 

2. Национално външно оценяване – VІІ клас 

2.1. Явили се ученици на НВО в VІІ клас, 2020 г. 
Общ брой 
ученици 

БЕЛ – 15 юни Математика – 17 юни 

явили 
се 

от тях – 

със СОП 

освободени 
с решение 
на ЕПЛР 

% 

неявили 
се 

явили се от тях – 

със СОП 

освободени 
с решение 
на ЕПЛР 

% 

неявили 
се 

50 47 0 3 0 47 0 3 0 

 

2.2. Училищни средни резултати (в точки) по предмети и сравнение с училищния резултат от предходни години 

 2018 2019 2020 Разлика между 2020 и 
предходната година 

БЕЛ 39.20 59.96 50.24  /-/ 9.74                               

. 

Математика 33.32 26.77 32.26 /+/ 5.49 

Общ среден бал:  36.26 43.36 41.25 /-/ 2.11 

 

Наблюдават се разлики в постигнатите резултати на НВО по отделните предмети за трите учебни години. Причините са 
комплексни.  Средния успех за училището е по-нисък  с - 9.73 по БЕЛ и е по- висок с + 5.49 по М-ка  спрямо 2019г. Средния 
бал за 2020г. е с - 2,11 по-нисък от този за 2019г.  
 

2.3. Съпоставка на училищните средни резултати (в точки) по предмети със средните резултати за областта и страната 

 

 Училищен 
среден резултат 

Областен среден 
резултат 

Разлика между 
училищен и 
областен резултат 

Национален среден 
резултат 

Разлика между 
училищен и 
национален резултат 

БЕЛ 50.24 51.41 -1.18 51.06 -0.82 

Математика 32.26 34.36 -2.1 36.33 - 4.07 

Среден бал за 
училището 

41.25 42.89 -1.64 43.70 -2.45 

 

2.4. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2020 година по паралелки (за училищата с повече от една паралелка) 

 

Паралелка БЕЛ Мат. Общо 

VІІ а клас 50.56 35.20 42.88 

VІІб клас 49.85 29.20 39.53 

Средно за VІІ клас 50.24 32.26 41.25 

 

Резултатите на двете паралелки по всички предмети са близки . /Причините са комплексни: ниска мотивация, семейна 
среда/. Постигнатите резултати са добри  и ДОС са покрити от всички ученици. 
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2.5. Сравнение по паралелки на средните училищни резултати в оценки от НВО с годишния успех (ООП) – 2020 г. 
 

 БЕЛ Математика 

 ООП НВО Разлика ООП НВО Разлика 

VІІ а 4.83 4.24 /–/0.59 4.79 3.69 /–/1.10 

VІІ б 4.87 4.23 /–/0.64 4.74 3.47 /–/ 1.27 

Средно VІІ 
клас 

4.84 4.24 /–/0.61 4.77 3.58 /–/1.19 

 

Наблюдава се припокриване на оценките от ООП и НВО по БЕЛ. Разликите са допустими от /-0.59/ до /-0.64/. 

Разликата по математика от ООП и НВО е от /-1.10/ до /-1,27/. Като най-голяма разлика се наблюдава по математика 
в VIIб клас /-1.27/ в полза на ООП.  

 

 2.6. Динамика на резултатите на паралелката в прогимназиален етап 

 в V а клас – учебната 2017/ 18 в VІ а клас – учебната 2018/19 в VІІ а клас – 2019/20 г. 
 Входно 

ниво 

Годишен успех (ООП) Входно 
ниво 

Годишен успех (ООП) Входно 
ниво 

Годишен 
успех (ООП) 

НВО – 

2020 г. 
БЕЛ 3.85 4.62 3.92 4.38 4.04 4.83 4.24 

Мат. 5.32 4.74 4.15 4.46 3.92 4.79 3.69 

 

 в V б клас – учебната 2017/ 18 в VІ б клас – учебната 2018/19 в VІІ б клас – 2019/20 г. 
 Входно 

ниво 

Годишен успех (ООП) Входно 
ниво 

Годишен успех (ООП) Входно 
ниво 

Годишен 
успех (ООП) 

НВО – 

2020 г. 
БЕЛ 3.84 4.40 3.83 4.48 4.04 4.87 4.23 

Мат. 4.46 4.28 4.00 4.56 2.86 4.74 3.47 
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2.9. Приемен изпит - БЕЛ 

2.9.1. Явили се 

БЕЛ Брой  явили 

се  ученици 

% 

 

Среден успех 

 

НВО 47 100 4.24 

    

Общо 47 100 4.24 

 

2.9.2. Съпоставка на резултатите от приемен изпит с предходна година - БЕЛ 

Учебна година 2018/2019 2019/2020 

Брой явили се ученици на ІІ 
модул 

56 47 

Оценки брой % брой % 

Слаб 0 0 0 0 

Среден 4 7 7 14.89 

Добър 18 32 22 46.80 

Мн. добър 31 56 17 36.17 

Отличен 3 5 1 2.12 

Пълни шестици 0 0 0 0 

Среден успех  4.56 4.24 

 

2.9.3. Общи изводи и тенденции за приемен изпит – БЕЛ 

     Постигнатият резултат по БЕЛ от приемен изпит след 7 клас е  добър /4.24/. Разликата в резултатите от предходните години се 
дължи и на факта, че учениците от този випуск се обучават в продължение на година и половина в друга сграда, II смяна, поради 

ремонтни дейности на сградата на Второ основно училище “Гоце Делчев”, град Гоце Делчев. 
     Добрият резултат се дължи на факта, че учениците и преподавателя по БЕЛ  са положили усилия за подготовката в седми клас 
и са работили отговорно и упорито. Освен това учениците редовно посещават и часовете за консултации. 
     Родители на повечето от учениците проявяват достатъчна заинтересованост за успеха на децата си, подържат връзка с 
преподавателя и с класния ръководител. 
     Повечето от учениците и техните родители още от пети и шести клас заявяват желанието да продължат образованието  в друго 
учебно заведение. Това ги мотивира за по-задълбочено усвояване на учебния материал, както и за допълнителна работа. Затова 
процента на явилите се на втори модул е доста висок. 
     Икономическите промени в обществото рефлектират върху мотивацията за учене у учениците и отговорността на родителите 
им. 

2.9.4. Мерки за подобряване на резултатите по БЕЛ  
За преодоляване на пропуските в знанията на учениците и подобряване на постигнатите резултати са необходими следните мерки: 

 Учениците системно да си учат урочните статии. 
 Редовно да посещават часовете за  консултации. 
 Засилване на мотивацията за учене чрез различни форми и дейности в урочните и извънкласните дейности. 
 Засилване на общуването родител, учител, ученик. 
 Необходимост от часове по ИУЧ, при възможност и ФУЧ. 
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2.10. Приемен изпит – МАТЕМАТИКА 

2.10.1. Явили се.  
Математика Брой  явили 

се  ученици 

% 

 

Среден успех 

 

НВО 47 100 3,58 

    

Общо 47 100 3,58 

 

2.10.2. Съпоставка на резултатите с предходна година - МАТЕМАТИКА 

Учебна година 2018/2019 2019/ 2020 

Брой явили се ученици 
на ІІ модул 

56 47 

Оценки брой % брой % 

Слаб 21 37   9 19,15 

Среден 15 27 13 27,66 

Добър 15 27 22 46,81 

Мн. добър 5 9   3  6,38 

Отличен     0  0 

Пълни шестици     0  0 

Среден успех  3.07 3,58 

 

2.10.3. Общи изводи и тенденции за приемен изпит по МАТЕМАТИКА 

Разликата в резултатите , превърнати в оценка по скалата за приемен изпит, е в полза на випуск  VII клас от 2019г.  
   Учениците и от двата випуска са поставени при равни условия: преподават им  учители с високи професионални качества, 
пълняемостта  на паралелките – близка, еднаква материална база. Разликата в успеха се дължи на индивидуалните особености на 
учениците.  
    Голяма част от учениците още от пети и шести клас заявяват желание да продължат образованието си в други учебни заведения 
след седми клас, затова и стремежът им към по- високи оценки е по –голям и това се вижда на НВО. 

 

2.10.4. Мерки за подобряване на учебните резултати по МАТЕМАТИКА  
 За преодоляване на пропуските в знанията на учениците и подобряване на постигнатите резултати са необходими 

следните мерки: 
 Учениците системно да си учат уроците. 
 Редовно да посещават часовете за  консултации. 
 Засилване на мотивацията за учене чрез различни форми и дейности в урочните и извънкласните дейности. 
 Засилване на общуването родител, учител, ученик. 
 Необходимост от часове по ИУЧ, при възможност и ФУЧ 
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 Анализ на резултатите от външното оценяване в VII клас за учебната 2019/2020 година 

 

Разликата в резултатите от предходните години се дължи и на факта, че учениците от този випуск се 
обучават в продължение на година и половина в друга сграда, II смяна, поради ремонтни дейности на 
сградата на Второ основно училище “Гоце Делчев”, град Гоце Делчев. 

Мерки за подобряване на резултатите по БЕЛ 

        За преодоляване на пропуските в знанията на учениците и подобряване на постигнатите резултати са 
необходими следните мерки: 

 Учениците системно да си учат урочните статии. 
 Редовно да посещават часовете за  консултации. 
 Засилване на мотивацията за учене чрез различни форми и дейности в урочните и извънкласните 

дейности. 
 Засилване на общуването родител, учител, ученик. 
 Необходимост от часове по ИУЧ, при възможност и ФУЧ. 

 

 

Математика 

Мерки за повишаване успеха на учениците по Физика и Математика 

1.Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояване на нови знания и практическа 
приложимост на преподавания материал 

2.Използване на иновативни педагогически методи и форми за преподаване и научаване на новите знания 

3.Извършване на ефективна диференцирана работа на учениците с намалена успеваемост 

4.Пълноценно използване консултациите с изоставащите ученици 

 

 


