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АНАЛИЗ 

на резултатите от НВО – ІV клас за учебната 2020/2021 година 
 

на СУ „Св.П.Хилендарски“ – с. Скалица 

Община:Тунджа, Област: Ямбол 

 

1. Национално външно оценяване – ІV клас 

1.1.Брой явили се ученици (2021 г.) 

 

Общ брой 

ученици в ІV клас 

 

БЕЛ – 27 май Математика –28 май 

Яви- 

ли се 

Неявили 

се 

% Неяви-    

ли се 

Яви- 

ли 

Неявили 

се 

% Неяви-

ли се 

Общ брой в ІV 

клас 

7 6 46% 7       6 46% 

От тях -брой със 

СОП 

 2   2  

 

 

 

 Причини за неявяване на учениците за настоящата учебна година (да се посочи 

брой ученици по всяка причина): 

1. Ученици със СОП, които са освободени от участие въз основа на заявление от 

родителя и решение на училищния екип/2/ бр. ученици ; 

2. Отсъствие от учебни занятия по здравословни причина на 27.05.2021г.и 

28.05.2021 /1/ бр. ученици; 

3. Друга причина – отсъствия от учебни занятия поради преместване на ученици, 

извън територията на община ,,Тунджа“ – /3/бр. ученика 

 

 

1.2. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни 

години 

 

  

2019 

 

   2021 

Разлика между 2021 и 

предходната година – 

2019г. 

БЕЛ 13.50 30 +16.5 

Математика 11.33 17.21 +5.88 

    



 .Графика по т.1.2 

 
 

 

 Коментари и изводи по данните по т. 1.2. 

                    През тази учебна година националното външно оценяване в IV клас се 

проведе в нов формат .Целта е да се измерят резултатите, заложени в стандартите за 

общообразователната подготовка и в новите учебни програми. 

                    Изпитът по български език и литература включваше аудиофайл, 

директно попълване на  отговори и всичко това прави несъпоставими резултатите от 

2021 година с предходни години. 

 Резултатите на четвъртокласниците показват степента на овладяване на знания 

и умения, постигнати в края на начален етап, които са необходими за успешното обучение 

в прогимназиалния етап на основното образование. В сравнение с 2019 година учениците 

от четвърти клас са показали по-високи резултати. 

                  Като цяло класът е усвоил необходимите знания и умения за успешно обучение 

в пети клас.  

С класа се провеждаше индивидуална и допълнителна работа, както в часовете, така и в 

консултациите по график, работа по проект ,,Подкрепа за успех“, което съответно доведе 

до по-високите резултати по БЕЛ. 

 Самоподготовката в ЦДО се провеждаше ефективно, при добра дисциплина и 

организация.  

                    По Математика по-голямата част от класа са постигнали добро ниво на 

овладяване на държавните образователни изисквания. 



1.3. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 2021 г. с 

областни средни резултати (в точки) 

 

 

 

НВО – 2021 г. 

Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен резултат 

БЕЛ 30   

Математика 17.21   

Общ среден тестови бал:  23.60   

 

 

 

 

 Графика по т.1.3. 

 

 Коментар по съпоставката и изводи по т. 1.3. 

 

1.4.Резултати (среден тестови бал в точки) за 2021 година по паралелки (за 

училищата с повече от една паралелка) 

 

Паралелка БЕЛ МАТ Среден тестов бал общо 

ІV  клас 30 17,21 23,60 

 

 

Графика по т.1.4. 
 

                        
 



 

 

 Коментари и изводи по данните по т. 1.4. 

1.5.Сравнение на резултатите по паралелки в оценки от НВО с годишния 

успех(ООП) – 2021г. 

 

 

 

 БЕЛ Математика 

 ООП НВО Разлика ООП НВО Разлика 

ІV  4,45 4,57 +0,12 4,00 3.00 -1.00 

Средeн 

успех 

ІV клас 

      

 

 

 

 

 

 Графика по т.1.5. 

                              
                               

 

 

 Коментари на положителните и отрицателните разлики по 

паралелки и предмети и изводи по т. 1.5. 

Резултатите от НВО и тези по ООП в голяма степен се припокриват, което реално 

отразява знанията и уменията на учениците в края на начален етап. За тези постижения са 



допринесли тренировъчните тестове при провеждане на консултации, допълнителната 

работа, проект ,,Подкрепа за успех“ ,на което се дължи и по-високите резултати по БЕЛ. 

1.6. Фактори обясняващи резултатите от НВО- ІV клас 

 Учениците в СУ „Св.П.Хилендарски“с.Скалица, участвали в НВО 

през настоящата учебна година учат в една паралелка. 

 Слети паралелки в училището –няма 

 Учителите, взели участие в учебно-възпитателния процес на 

учениците от четвърти клас са с педагогически опит и добра квалификация: 

Магистър – 5 

Проф. бакалавър - 1 

 Овладяване на БЕЛ от учениците;степен на формирани умения за четене 

разбиране; 

В четвърти клас знанията на учениците за строежа на езика, за езиковите и речевите 

единици, за някои правоговорни, пунктуационни и граматически норми се   обогатяват. 

Развива се устната и писмена реч. Някои ученици мислят и разсъждават когато четат 

бавно. Други се стремят набързо да изчетат текста, без да го разберат. В четвърти клас все 

още се акцентира на четивната техника – правилното и изразително четене, но е 

необходимо да се наблегне на осмисленото четене с разбиране. Учениците използват в 

речта си определен обем от лексикален запас от думи на езика, служат си с различни по 

цел на изказване и състав изречения, но все още има ученици, които не ги разпознават и 

понякога грешат при определянето им. Някои ученици се затрудняват да определят 

частите на речта или техните граматически норми. 

 Овладяване от учениците на умения за учене; 

 За повишаване на мотивацията за учене учениците се стимулират да учат по атрак-

тивен и забавен начин в синхрон със социокултурната насоченост на обучението на 

четвъртокласниците. Това води до развитие на техните комуникативно-речеви умения и 

адекватното им функционално общуване в различни житейски ситуации и формиране на 

ценностни ориентации. 

 Осигуряване в училищния учебен план на РП по предмети от НВО; 

В училищния учебен план са включени часове по ИУЧ БЕЛ и ИУЧ Математика, които 

допринасят за доусвояване на учебното съдържание по съответните предмети. 

 % обхващане на учениците в ЦДО 

Всички ученици от четвърти клас участват в целодневната организация на учебния процес 



 Ефективност на дейностите в ЦДО и приемственост с урочното преподаване 

Подготовката в ЦДО е  ефективна, независимо, че групата е смесена заедно с трети клас. 

Дисциплината  беше на необходимото ниво. Рядко учениците безпричинно отсъстваха от 

часовете по самоподготовка в групата. С дейностите по интереси, се даваше възможност 

на учениците да творят и да прилагат на практика знанията, усвоени в часовете. 

 Работа с учениците в консултациите; 

В определения ден за консултации по график се работи с ученици, които се справят по-

трудно с учебния материал, но и за надграждане на придобитите знания и умения с успя-

ващите ученици.В консултациите извън и в самоподготовката се решаваха тестове от 

Външното оценяване от различни помагала и тестовете от предишни години. Работата е 

индивидуална и целенасочена. Всички ученици владеят минимума от знания . Две деца от 

класа са на индивидуална учебна програма по основните предмети, подпомагано от 

ресурсен учител.  

 

        • Извънкласни дейности и приносът им за мотивиране на учениците за по - високи 

образователни постижения; 

За мотивиране на учениците за по-високи образователни постижения допринасят из-

вънкласните дейности и мероприятия, организирани през настоящата учебна година: 

- Участие в общински кръг на състезание „Знам и мога“ 

- Участие в училищни  спортни състезания; 

- Участие в празниците и конкурсите на община „Тунджа“; 

- Участие в конкурси за рисунка . 

 

 Работа по проекти и програми; 

В училището се Работи по ПроектBG05M2OP001-2.011„Подкрепа за успех“финансиран от 

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. Продължава рабо-

тата по Национална програма модул „Без свободен час в училище“. 

 Отсъствия на учениците; 

За учебната 2020/2021 година са направени 475 извинени отсъствия, /включително и по 

семейни причини/ и 467 неизвинени. 

 Наказания на учениците –няма наложени санкции 

 Допълнителна работа през лятото между ІІІ и ІV клас – брой ученици, 

предмети, причини, резултати; 

 Привличане на родителите; 

По предварително утвърден график, със заповед на Директора през настоящата година се 

провежда  допълнителен час на класния ръководител с цел съпричастност на родителите 



към образователно-възпитателния процес и училищния живот. Провеждане на срещи, 

разговори и консултации са съвместните мероприятия с родителите. 

Ефективна помощ при работа с родителите оказваше образователният сътрудник по 

общински проект. Провеждането на съвместни празници прави родителите по-

съпричастни към проблемите на подрастващите и осъзнаване на необходимостта от 

образование.  

        . Други мерки,  предприемани от училището през учебната 2020/ 2021г. 

Мерките, предприети през настоящата учебна година за повишаване на подготовката и 

успеваемостта на учениците са следните: 

- Мотивиране на учениците за полагане на учебен труд; 

- Използване на разнообразни интерактивни методи на работа за по-

пълноценно овладяване на знанията и придобиване на умения; 

- Съвместна екипна дейност между учител и учител в целодневната 

организация на учебния процес за достигане ДОС; 

                       -     Включване на родители в училищния живот и класовите мероприятия с 

цел съпричастност и контрол от тяхна страна; 

1.7. Общи изводи и тенденции на училищно ниво за НВО в ІV клас за учебната 

2020/2021г. 

 Изводите трябва да съдържат обобщение за типичните пропуски и степента на 

изпълнение на ДОС по предмети. 

Резултатите  показват, че учебното съдържание по Български език и литература, 

Математика е добре  овладяно на ниво ДОС. 

Четвъртокласниците в СУ „Св. П. Хилендарски” са се представили добре на НВО. За 

учениците тестовата форма на работа е по-лесна  за изпитване и голяма част от тях се 

справят добре, но въвеждането на повече въпроси с отворен характер затруднява някои от 

тях да се справят със задачи от такъв тип; 

За показаните добри резултати положителна роля са изиграли множеството различни по 

вид и степен на трудност тестове, които учениците са решавали през годината, а това води 

и до по-трайни знания и добри резултати; 

    Препоръчително е през следващата учебна година: 

             - повече тренировъчни упражнения с различна трудност за затвърдяване на 

учебния материал, съобразени с  индивидуалните особености на учениците; 

             - в часовете по самоподготовка да се синхронизира работата между учител – и 

учител в ЦДО като продължение на обучителния процес с цел достигане на ДОС; 



             - в часовете за консултация да се работи не само с изоставащите ученици , но и за 

надграждане на придобитите знания и умения с напредналите; 

             -  системно решаване на текстови задачи чрез схематично изразяване на текста или 

съкратен запис; 

  - да се отговаря на повече въпроси с отворен характер; 

             - акцент върху практическата насоченост на знанията и възможностите за придо-

биване на съвременни компетентности; 

             - акцент върху определена част от стандартите с цел усъвършенстване на значими 

знания и умения, постигнати от учениците 

 

1.8.  Планирани мерки за подобряване на резултатите през новата учебна година. 

      Забележка: Анализът да съдържа пълна информация по всички точки и подточки, 

които са включени в него. 

  НВО да продължи да се провежда по установените правила и през 

следващата учебна година, тъй като в  СУ”Св. П. Хилендарски” с. Скалица 

има създадена много добра организация; 

 Да продължи работата  по проекти с цел достигане на ДОС и надграждане  

на усвоените знания и умения на изявени ученици; 

 Стимулиране интереса към учене чрез  извънкласни и извънучилищни 

дейности, занимания по интереси в ЦДО на учебния процес, ИУЧ и други 

мероприятия; 

 Издигане равнището на езиковата подготовка като се акцентира върху 

грамотността на учениците; 

 Поддържане на системен контакт и изискване на контрол от страна на 

родителите  за осигуряване присъствието на всички ученици в дните на 

НВО; 

 Пълноценно използване на нови форми на организация и методи на 

преподаване чрез прилагане на новите технологии в процеса на обучение. 

 

 

 

 

  ДИРЕКТОР: Донка Костова 

 


