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Обобщен доклад за състоянието на процеса на приобщаващото образование в 

ОУ”Васил Левски”,с.Хитово,община Добричка 

 

    В началото на учебната 2016/2017 година,със заповед на директора на ОУ”Васил 

Левски”,с.Хитово ,беше определен координиращ екип,който осъществяваше функциите  

по чл.4 и чл.7, определени в  Наредбата за приобщаващо образование. 

 ОУ „Васил Левски” самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за 

подкрепа за личностно развитие на ученика,за изграждане на благоприятен климат,за 

утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищната общност,които се 

базират на идеите и на принципите за приобщаващото образование. 

През цялата година координиращият екип работеше по програма за подкрепа за 

личностното развитие на ученика.Основните задачи от програмата при общата 

подкрепа за личностно развитие включваха:екипна работа между учителите и други 

педагогически специалисти,допълнително обучение по учебни предмети,допълнителни 

консултации по учебни предмети,кариерно ориентиране на учениците,занимания по 

интереси,грижа за здравето,поощряване с морални и материални награди,дейности по 

превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение,ранно оценяване на 

потребностите и превенция на обучителни затруднения; 

Дейностите,свързани с екипна работа между преподавателите и другите 

педагогически специалисти се осъществяваха от всички учители,с постоянен срок и 

се изразяваха в обмяна на информация,опит и добри практики между преподавателите. 

Дейностите,свързани с допълнително обучение на учениците през учебната година 

се изразяваха в допълнителни консултации по учебните предмети,както и в 

психологическа подкрепа  на учениците и развиване на умения за учене.Обсъдена беше 

информацията от входните равнища по учебните предмети.Наблюдаваше се развитието 

на отделни деца,които срещат затруднения в обучението.  

Дейностите, свързани  с кариерното ориентиране на учениците се прилагаха от 

класните ръководители,които осигуряваха подходящи тестови методики и 

информационни материали на учениците от VІІ и VІІІ клас. Осъществена бе среща-

разговор  на учениците от двата класа   с екипа на центъра за кариерно ориентиране-

гр.Добрич. 

Дейностите,свързани със занимания по интереси се реализираха  чрез обмяна на 

информация между учителите и учениците, за да се установят интересите на 

учениците.Осигуряваше се възможност за разнообразна личностна изява на всички 

ученици в културни и спортни дейности.Учениците с желание се включваха  в 

извънкласните дейности и мероприятия-тържества,конкурси,състезания,концерти.На 

областния кръг на фестивала на руската поезия ,песен и танц учениците от училището 

завоюваха едно първо място в раздел”поезия” ,две втори места и едно трето място  в 

раздел”песен” . Един ученик от VІІІ клас достигна до националния кръг на  

конкурса”Не се гаси ,туй, що не гасне” и спечели трето място за презентация 

.ОУ”Васил Левски”,с.Хитово взе активно участие в спортния празник „Да спортуваме 

заедно-2017”,който беше организиран от община Добричка.Децата от отбора по шах 

спечелиха първо място , а отборно по лека атлетика –трето място.Учениците активно 

участваха и в публичните изяви по проекта „Твоят час”. 
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Дейностите,свързани с библиотечно-информационно обслужване се осъществяваха 

чрез осигуряване на достъп до всички налични информационни ресурси с цел 

изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на 

информация. 

Дейности,свързани с грижа за здравето на учениците.В училище е осигурено 

медицинско лице,което се грижи за здравето на учениците.Провеждаха се беседи по 

здравни теми,свързани с превенция от зависимости и здравословен начин на 

живот.Осигурена е сигурна и безопасна материална база.Провеждаха се тематични 

инструктажи.Учителите по ФВС ,включваха учениците в спортни дейности и 

мероприятия,туризъм. 

Дейности,свързани с поощряване на учениците с морални и материални награди. 

 На коледното тържество бяха наградени всички най-добре представили се  в 

конкурсите за най-добре украсена класна стая, сурвакница и новогодишна картичка. 

   На тържествена церемония,по повод 24 май,се връчиха грамоти и сертификати за 

отличен успех,високи постижения и принос към развитие на училището. 

Дейности,свързани с превенция на насилието.През учебната година се провеждаха 

постоянни срещи с Ръководството на училището  и Педагогическия екип с цел 

информираност и целенасочена работа за подобряване на психологическия климат в 

класовете и утвърждаване на атмосфера на доверие и подкрепа.Осъществяваха се 

разговори с родители и се осигуряваше своевременна психологическа 

подкрепа.Традиционно се отбелязват:   „Ден на розовата фланелка”,”Ден на 

толерантността”,изработват се  постери,табла,провеждат се беседи по класовете по 

темата за агресията и  насилието. 

Всички учители подпомагаха  учениците при решаването на конфликти и създаване на 

отношения,основани на толерантност,приемане и разбирателство.Родителите се 

включваха  в различни съвместни дейности с цел установяване на добър диалог и 

отношения на доверие между ученици,родители и учители. 

Дейности,свързани с мотивация на учениците.Провеждаха се тематични училищни 

конкурси и мероприятия,осигуряващи възможности за изява на учениците.Зачиташе се 

напредъка и успехите на учениците с награди,грамоти,поздравителни съобщения.Беше 

осигурена възможност за пълноценен диалог и обмен между учениците от начален и 

прогимназиален курс.С цел оценка на развитието на всеки отделен 

ученик,преподавателите правиха рецензия на контролните и класните работи,която 

включваше задължителния учебен  материал  и съответно степента на усвояване от 

всеки ученик.В часовете на класа се провеждаха  дискусии и беседи с учениците от 

различните образователни степени за смисъла на образованието,личните интереси и 

успешна реализация. 

Осъществяваше се своевременна обратна връзка и конкретни препоръки от учителите 

по всички предмети.Отчиташе се индивидуалния  напредък в обучението на всеки 

ученик. 

В ОУ „Васил Левски” няма ученици с проблемно поведение,няма ученици със СОП 

 и с хронични заболявания. 

ОУ „Васил Левски” изгражда позитивен организационен климат,създава условия за 

сътрудничество,ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование. 

 

 

 

 

 



Директор:……………  

Ш.Раимова 


