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                 6280 Гълъбово, бул.”Република” № 48 

 0418/6-89-01   0418/6-41-94   
 

 

Информация за състоянието на училищното и предучилищно образование в община 

Гълъбово за учебната 2020/2021 година и готовността на учебните заведения за 

началото на 2021/2022 учебна година 

 
В община Гълъбово работят три основни училища I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” в 

гр.Гълъбово, II ОУ ”Христо Ботев” в гр.Гълъбово, ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” в с.Обручище, едно 

средно училище – СУ ”Васил Левски” в гр.Гълъбово и Професионална гимназия по енергетика и 

електротехника в гр.Гълъбово. 

Село Обручище е единственото село, в което има училище. Учениците от останалите села 

пътуват до училищата в гр.Гълъбово. Голям брой пътуващи ученици учат в СУ ”Васил Левски” 

гр.Гълъбово и във II ОУ ”Христо Ботев” гр.Гълъбово , които са средищни училища. От учебната 

2008/2009 г. СУ ”Васил Левски” гр.Гълъбово е средищно училище, а от учебната 2013/2014 г. 

средищни училища са I ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Гълъбово и II ОУ ”Христо Ботев” 

гр.Гълъбово. Защитено училище в община Гълъбово няма.  

Възпитанието и обучението на деца от  2-6 години е организирано в две детски градини – ДГ 

”Наталия” в гр. Гълъбово и ДГ ”Радост” в гр.Гълъбово, в която работи една яслена група за деца до 

три годишна възраст. Към двете градини има филиали - към ДГ ”Радост” гр.Гълъбово работи 

разновъзрастова целодневна група в с.Мъдрец и разновъзрастова целодневна група в с.Обручище, 

към ДГ ”Наталия” работи разновъзрастова целодневна група във втори квартал гр.Гълъбово, 

разновъзрастова целодневна група в с.Главан и разновъзрастова полудневна група в с. Медникарово. 

В община Гълъбово няма средищна и защитена детска градина. 

Учебната 2020/2021 г. започна успешно за 2-те детски градини и 5-те общински училища. По 

данни на Списък – Образец 1 и Списък – Образец 2, децата в градините и училищата бяха 

разпределени по следния начин: 

 

ДЕТСКИ  ГРАДИНИ 

ДГ „Радост” гр.Гълъбово    - 139 деца 

ДГ „Наталия” гр.Гълъбово    - 118 деца 

 

УЧИЛИЩА 

ПГЕЕ гр.Гълъбово     - 281 ученика 

СУ „Васил Левски” гр.Гълъбово   - 387 ученика 

I ОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово - 146 ученика 

II ОУ „Христо Ботев” гр.Гълъбово   - 273 ученика 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Обручище  -   28 ученика 

Към училищата работиха и подготвителни групи, в които бяха обхванати 5 и 6 годишни деца, 

както следва: 

I ОУ „Св.Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово  - 43 деца 

II  ОУ ”Христо Ботев” гр.Гълъбово    - 13 деца 

Така на територията на общината обучението си в училищата започнаха 1115 ученика, 

разпределени в 56 паралелки, а в детските градини и подготвителните групи към училищата 313 деца, 

разпределени в 18 групи. 

Тенденцията за намаляване на броя на учениците и децата в общината за съжаление е трайна и 

води до намаляване на броя им в групите и паралелките. През учебната 2020/2021 г. в училищата са 

се обучавали ученици от община Симеоновград и община Раднево. След направена справка от 

директорите на общинските училища е видно, че от започналите 1115 ученика, в края на учебната 

година са 1088 ученика/има преместени ученици по време на учебната година и заминали за 

чужбина/. От започналите 313 деца, в края на учебната година са 324 деца. 

Броят на паралелките и полуинтернатните групи на учебните заведения е както следва: 
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ПГЕЕ - за учебната 2020/2021 г. - 12 паралелки /дневна форма/; за учебната 2021/2022 г. - 13 

паралелки /дневна форма/. Средната пълняемост на паралелките за учебната 2020/2021 г. е  23 

ученика. 

СУ ”В.Левски” - за учебната 2020/2021 г. - 19 паралелки, 4 полуинтернатни групи; за учебната 

2021/2022 г. - 19 паралелки, 4 полуинтернатни групи. Средната пълняемост на паралелките през 

учебната 2020/2021 г. е  22 ученика.  

СУ ”Васил Левски” и ПГЕЕ са включени в списъкът на иновативните училища в България за 

учебната 2020/2021 г. 

II ОУ ”Хр.Ботев” - за учебната 2020/2021 г. - 14 паралелки, 1 ПГ, 6 полуинтернатни групи; за 

учебната 2021/2022 г. - 14 паралелки, 1 ПГ, 6 полуинтернатни групи. Средната пълняемост на 

паралелките през учебната 2020/2021 г. е  19 ученика.  

I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” - за учебната 2020/2021 г. - 7 паралелки, 1 ПГ- петгодишни, 1 

ПГ- шестгодишни, 4 полуинтернатни групи; за учебната 2021/2022 г. - 7 паралелки, 2 ПГ, 4 

полуинтернатни групи. Средната пълняемост на паралелките през учебната 2020/2021 г. е  21 ученика 

/като  паралелките варират от 16 до 27 ученика/. 

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” - за учебната 2020/2021 г. – 4 паралелки/от тях 3 слети/, 1 

полуинтернатна група; за учебната 2021/2022 г. – 4 паралелки/от тях 3 слети/, 1 полуинтернатна 

група.  

ДГ ”Радост” за учебната 2020/2021 г. работи с 8 групи - 4 целодневни групи градина и   1 яслена 

в гр. Гълъбово, 1 разновъзрастова целодневна група в с.Мъдрец и 1 разновъзрастова целодневна 

група в с.Обручище. Общият брой деца е 139. За учебната 2021/2022 г. ще работи също с 8  групи.  

ДГ ”Наталия” за учебната 2020/2021 г. работи със 7 групи – 4 целодневни групи градина в 

гр.Гълъбово, 1 разновъзрастова целодневна група във II кв. гр.Гълъбово, 1 разновъзрастова 

целодневна група в с.Главан и 1 разновъзрастова полудневна група в с. Медникарово. Общият брой 

деца е 118. За учебната 2021/2022 г. ще работи също със 7 групи. 

Детските градини за 4-годишните в община Гълъбово стана задължителна от учебната 2021/2022 

г. с решение на  Общински съвет – Гълъбово, който подкрепи предложението за въвеждане на 

задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст. Община Гълъбово има 

готовност да въведе задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца, защото може 

да осигури максимален обхват на децата, които навършват тази възраст през настоящата година. В 

случаите, в които родителите не запишат детето си по уважителни причини, които може да са 

примерно здравословни, ще им бъдат налагани санкции. Най-действащата такава в момента е 

спирането на детските надбавки. 

 

I. Наличие на санитарни хигиенни условия за целодневно обучение /ПИГ/ 
В СУ ”Васил Левски” са създадени необходимите условия за организиране на целодневно 

обучение . Санитарно хигиенните условия за откриване на ПИГ са налице. Осигурени са кабинети на 

третия етаж за задължителното обучение в полуинтернатните групи, за заниманията по интереси и 

организирания отдих. Единственото според санитарно-хигиенните условия, часовете за 

самоподготовка се провеждат в класни стаи, в които учениците се обучават до обяд. Осигурено е 

столово хранене на учениците в ученически стол, отговарящ на съвременните изисквания. 

Училището е топлофицирано. Разполага с 21 класни стаи и 12 кабинети, 2 физкултурни салона, 4 

спортни площадки, здравен кабинет, библиотека и столова за 200 ученика.  

Във II ОУ ”Христо Ботев” са създадени необходимите условия за организиране на целодневно 

обучение. Оборудвана е стая за отдих на учениците от начален етап с подходящи занимателни и 

образователни игри и пособия. Това допринася за по-лесно и бързо усвояване на учебния материал от 

учениците и провеждането на заниманията по интереси. Училището разполага с общо 18 класни стаи 

разположени на 2 етажа. Заниманията на групите ЦДО се осъществяват в класни стаи.  Училището е 

топлофицирано. Разполага с кабинети по музика и ИТ. За провеждане на часовете по ФВС и спортни 

дейности са осигурени  физкултурен салон и спортни площадки. Налични са баскетболно и 

хандбално игрище. 

В I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски“ санитарно – хигиенните условия са добри, създадени са 

необходимите условия за организиране на целодневно обучение. Групите за ЦОУД  работят в 

класните си стаи. Има втори кабинет за занимания по интереси в групите за ЦОУД, оборудван по НП 

„Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подкрепа на целодневното обучение”.   

В ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Обручище са създадени необходимите условия за 

организиране на целодневно обучение. Заниманията на групата  за ЦДО за 1-4 клас се осъществяват в  

отделна стая . Училището се отоплява с локално парно на дизел  до обяд , а след обяд стаите  за ЦДО 



3 

 

се отопляват с климатик. Училището разполага с  кабинети по ИТ, музика библиотека и зала за спорт 

за занимания след обяд, медицински кабинет. Спортната база на училището се състои от 3 спортни 

площадки, на които са изградени баскетболно, футболно и волейболно игрище, спортни уреди  и 

физкултурен салон, който е в сградата на училището. В условията на COVID - 19 са осигурени 

всички необходими материали за почистване и предпазване. По проект ПУДООС е изградена 

площадка за отдих,  фитнес и развлекателни игри. 

     

II. Информация за НВО и ДЗИ 
През учебната 2020/2021 г. учениците от 7 клас се явиха на НВО на 16 и 18 юни 2021 г.  

Учениците от 7 клас на I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски“ показаха добри резултати. Слаби 

резултати по БЕЛ имат 4 ученици от ромски произход и 1 ученик по математика. 

В  ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Обручище, учениците от 7 клас показаха добри резултати по 

БЕЛ и математика / по-високи по БЕЛ/. 

Учениците от 7 клас на II ОУ ”Хр.Ботев” и СУ ”Васил Левски“ показаха добри резултати по БЕЛ 

и математика / по-високи по БЕЛ/. 

       За подобряване  работата и успеха на учениците е необходимо още повече да се търси подкрепата 

и сътрудничеството на родителите, да се мотивират самите ученици, за да се засилят желанието и 

интересът им към учението. Това може да се постигне чрез интерактивно обучение, допълнителна 

информация в интернет и самостоятелно изследване на материали.  

       За първа учебна година на НВО по БЕЛ и математика се явиха и учениците от X клас, съответно 

на 16 и 18 юни 2021 г. 

Гимназистите се явиха на зрелостни изпити на 19 и 21 май 2021 г. 

По БЕЛ средният резултат в ПГЕЕ – 2,93 при явили се 65 зрелостника, в СУ ”Васил Левски” 

средният резултат – 3,52 при явили се 18 зрелостника. По география и икономика средният резултат в 

ПГЕЕ – 3,21 при явили се 4 зрелостника, в СУ ”Васил Левски” средният резултат – 3,55 при явили се 

16 зрелостника. 

Дипломирани ученици от СУ „Васил Левски“ – 11. Издадени са 24 удостоверения за завършен 

първи гимназиален етап на X клас. Дипломирани ученици от ПГЕЕ – 28,  със свидетелства за трета 

професионална квалификация са се сдобили – 41 ученика. Издадени са 41 удостоверения за завършен 

първи гимназиален етап на X клас.  

 

IV. Непрекъснатото повишаване квалификацията на учителите е необходимост и гаранция за 

качествен учебен процес, и единствено по този начин можем да отговорим на изискванията на 

Европейския съюз за обучение през целия живот. 

Планиране и изразходване на средствата за квалификация и проведена квалификация по 

учебните заведения както следва: 

II ОУ ”Христо Ботев”, гр.Гълъбово - В началото на 2021г. в бюджета на училището бяха 

планирани средства за квалификация на педагогическия персонал в размер на  6800  лв., което е  1,2 

% от средствата за работна заплата на педагогическия персонал. Изразходвани 280 лв. 

За учебната 2020/2021 година е проведена  вътрешно училищна квалификация, съгласно плана за 

квалификационна дейност на училището с целия педагогически персонал, както следва: 

1.Работа с електронен дневник; 

2.Ефективно използване на ел. платформа Microsoft Teams, технологични възможности. 

3.Методика и възможности на интерактивния урок. Методи за стимулиране творческите 

способности, въображението и креативното мислене на учениците. 

Практиката показва, че вътрешно-училищната квалификация е много полезна за обмяна на добри 

практики, затова трябва все по-често да се провеждат работни срещи не само по МО, но и да се 

продължава с обмяна на добри практики. 

За само усъвършенстване и по-добра методическа подготовка голяма роля има споделянето на 

умения, методи и технологии в урочната дейност. Методическото обединение във всяко учебно 

заведение  е място, където специалистите могат да  взаимодействат и да си сътрудничат. През 

изминалата учебна година в училището ни работиха 3 методически обединения – МО на началните 

учители, МО „Хуманитарно направление” и МО „Природо-математическо направление”.  

Извънучилищна квалификация на педагогическите кадри се проведе по следните теми: 

       -Методика на обучението по безопасност на движението. 

-Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване. 

-Подобряване на професионални и партньорски взаимоотношения в условията на стрес- 

практически техники за ефективно взаимодействие с педагогическият екип, родителите, партньорите. 
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СУ ”Васил Левски”, гр.Гълъбово - Планираните средства за квалификация на педагогическия 

персонал за 2020/2021 г. е в размер на 10 000 лв., което е 1,2% от ФРЗ  на педагогическите кадри. До 

момента са разходвани 1 296 лв. от планираните средства.  

Обучението и квалификацията на учителя са водещи теми в европейските образователни 

практики. В ежедневната практика, в образователно-възпитателния процес, все по-често се налага 

прилагане на иновативни методи и подходи за формиране не само на обеми от знания, а и на умения, 

способности, нагласи и желание за учене.  

За определяне на потребностите от квалификация през учебната 2020/2021 година бяха 

използвани следните методи: анкетни карти за проучване на желанията и нагласите за 

квалификационната дейност в определена насока на учителите; определяне на потребностите от 

квалификация от училищното ръководство, познавайки статута, потребностите и интересите на всеки 

преподавател, както достигнатото ниво на квалификация; наблюдение на нуждите и потребностите от 

квалификация на кадрите. 

В  училището функционират пет  методически обединения: МО учителите по обществени науки, 

икономически дисциплини и физическо възпитание и спорт;  МО на учителите в начален етап на 

обучение; МО на учителите  в ГЦОУД; МО на учителите  математика, информатика и природни 

науки и МО на учителите по  БЕЛ и чужди езици.  

Формите  на квалификационна дейност в училището са самообразование, участие в семинари, 

срещи, открити уроци, научно-практически конференции, курсове, обсъждане на добри практики с 

колеги и от други училища. Безспорен принос за методическото израстване на педагогическия 

колектив има участието на  всички учители в МО,  включване в регионални форми на квалификация 

– в семинари и курсове на обучения и защита на V, IV и III  ПКС.  

На училищно ниво: 

„Атестирането на педагогическите специалисти - организация, провеждане и последици“-всички 

учители; 

„Работа с електронната платформа Microsoft Teams“-вътрешна квалификация-всички учители.                                                                                                                                             

На национално ниво:  

Няма проведени обучения 

На регионално ниво: 

Обучение по проект  „Подкрепа за успех“- Кремена Колева, Катерина Илиева, Светлина 

Матанска, Иванина Нончева, Калинка Николова, Бояна Петрова, Розита Господинова, Анастасия 

Милкова, Станка Стойкова, Ирина Иванова, Нели Нуцова, Виолина Карадимова. 

        I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Гълъбово - Планираните средства за квалификация на 

педагогическия персонал  за 2021 г. са 4 580 лв., което е 1,2% от средствата за работна заплата на 

педагогическия персонал. До момента няма изразходвани средства. За учебната 2020/2021 г. е 

проведена вътрешноинституционална квалификация съгласно плана за квалификационна дейност на 

училището, както следва: 

-  Компетентностният подход в образованието; 

-  Психологическо въздействие в триадата учител-ученик-родител; 

-  Превенция на проблемното поведение в училище; 

- Възможностите на електронните учебни ресурси в MOZABOOK за постигане на ефективен 

учебен процес; 

Извънучилищна квалификация на педагогическите кадри се проведе по следните теми: 

       -Мотивацията като форма за промяна. Как да поддържаме мотивацията в нас, като ни 

демотивират; 

       ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Обручище 
   За квалификация на педагогическия персонал в ОУ с.Обручише за учебната 2020/2021г. са 

планирани 1600 лв.. Изразходвани  са 200 лв. 

  Проведени квалификации на отделни учители  по проект“ Подкрепа за успех“; 

  Проведена е вътрешно училищна квалификация, съгласно плана за квалификационна дейност 

на училището с целия педагогически персонал, по тема : „ Електронни платформи в обучението”- 

семинар;       

ПГЕЕ, гр.Гълъбово 
Календарна 2020 г. 

От планираните средства 6386 лв. са изразходвани 1344 лв. за обучение на целия педагогически 

педагогическия персонал на тема „MICROSOFT TEAMS“/ 24 учителя/  и на 1 учител за 

индивидуално обучение. 

Календарна 2021 г. 



5 

 

От планираните средства 7220 лв. са изразходвани 200  лв. за индивидуално обучение на 1 

педагог. Предстои обучение на педагогическия персонал през месец октомври – ноември 2021г.        

Детски градини, гр.Гълъбово - За квалификация на педагогическия персонал на детските 

градини за 2021 г. са планирани – 5 250 лв., което е 1,2% от средствата за работна заплата. До 

момента няма изразходени средства.  

 

V. Състояние на бюджета за първото шестмесечие на 2021 г. е както следва: 

ПГЕЕ, гр.Гълъбово 

Бюджетът на училището за календарната 2021 г. е 1 266 140 лв. Изразходвани през първото 

полугодие на 2021 г. –  478 334 лв. от планираните средства, остават за ползване до края на годината  

787 806 лв. от план-бюджета, което е около 38 %  от бюджета на училището .Училището няма 

неразплатени задължения. 

СУ ”Васил Левски”, гр.Гълъбово 

Бюджетът на училището за календарната 2021 г. е 1 730 288 лв. Разходът извършен към 

30.06.2021 г. е в размер на 905 889 лв., което е 52% от общия бюджет. Училището няма неразплатени 

задължения. 

       II ОУ ”Христо Ботев”, гр.Гълъбово 

        Годишния бюджет на училището е  1 221 102 лв.. Изпълнението на бюджета  първото 

шестмесечие е в размер на  518 932  лв., което е 42,5 %  от общия бюджет. 

          Няма неразплатени и просрочени задължения.        

       I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Гълъбово 
Бюджетът на училището за календарната 2021 г. е 776 825 лв. Разходът извършен към 30.06.2021 

г. са в размер на 373 869 лв., което е 48% от общия бюджет. Няма неразплатени и просрочени 

задължения. 

       ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Обручище 

Утвърден бюджет за 2021г. -  226 005 лв.. Дарение 10 980  лв.. Изразходвани през първото 

шестмесечие -  133 337  лв., което е  59 % от общия бюджет. Няма неразплатени и просрочени 

задължения.         

Други дейности по образование и детски градини 

Утвърден бюджет за 2021 г. – 1 547 820 лв. /държавни дейности – 987 795 лв., местни дейности – 

347 025 лв. и дофинансиране – 213 000 лв./ Изразходени през първото шестмесечие – 526 817 лв., 

което е 34 % от общия бюджет. 

 

VI. Увеличение на основната работна заплата на персоналите в учебните заведения 
- за ПГЕЕ увеличението на заплатите на педагогически персонал от 01.01.2021 г. е 15%, на 

непедагогически–11,75%. СБРЗ на педагогически персонал- 2 008 лв., на непедагогически персонал–1 

187 лв. Общият персонал в училището: 33 щата, педагогически-25 щата, правоспособни учители и 

непедагогически-8 щата. Придобити ПКС – I ПКС -2 учители, II ПКС – 5 учители,  III ПКС – 3 

учители, IV ПКС - 6 учители и V ПКС – 3 учители.  

- за СУ ”Васил Левски”, СБРЗ на педагогически персонал – 2 244,85 лв., на непедагогически- 

1 477,59 лв., Общият персонал в училището: 40 щата, педагогически-32  щата/правоспособни 

учители/, от които 8 учители имат придобито ПКС, и непедагогически- 8 щата. Увеличението на 

заплатите на педагогическия персонал от 01.01.2021 г. е 17,1%, на непедагогическия персонал е 

12,8%. 

- за II ОУ ”Христо Ботев” – Считано от 01.01.2021 г., са увеличени заплатите на педагогическият 

персонал с 15% и на непедагогическият със средно 12%. СБРЗ на педагогически персонал – 1 700 лв., 

СБРЗ на непедагогически – 1 100 лв. Общият персонал в училището: 33,5 щата, педагогически – 28 

щата, от които директор – 1, ЗДУД – 1, главен учител – 1, старши учители – 17, учители – 7, 

педагогически съветник - 1  и непедагогически - 5,5 щата, от които счетоводител – 1, касиер-домакин 

– 1, помощен персонал – 4, общ работник – 0,5. Всички педагогически длъжности в училище се 

заемат от правоспособни учители. Придобито ПКС имат 22 човека от педагогическия персонал, както 

следва: III ПКС – 3, IV ПКС – 5, V ПКС – 13 и научна степен доктор – 1.  

- за I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”- от 01.01.2021 г. са увеличени заплатите на педагогическия 

персонал със 15,12%, непедагогическия персонал – 13%. Към 30.06.2021 г. СБРЗ на педагогическия 

персонал – 1 768 лв., СБРЗ на непедагогически персонал – 1 114 лв., Общият персонал в училището: 

24 щата, педагогически - 18 щата /правоспособни учители, от които 1 учител с I ПКС, 1 учител с II 

ПКС, 14 учители с III ПКС, 11 учители с IV ПКС, 2 учители  с V ПКС, 1 доктор на педагогическите 

науки / и непедагогически – 6 щата. 
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- за ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” – от 01.01.2021 г. са увеличени заплатите на педагогически и 

непедагогически персонал. Достигната е минимална работна заплата за непедагогически персонал и 

минимална работна заплата на педагогически персонал по Наредба № 4/2017 г. за нормиране и 

заплащане на труда. СБРЗ на педагогически персонал – 1 819 лв./в средната брутна заплата са 

включени всички допълнителен час на класа и лекторски/, СБРЗ на непедагогически персонал – 807 

лв.. Общият персонал в училището: 9 щата, педагогически – 8 щата и непедагогически- 1 щат. През 

учебната 2020/2021 г. един учител е придобил  ПКС.  

- за  детските градини: От 01.01.2021 г., са увеличени заплатите на непедагогическия персонал - 

достигната е минимална работна заплата 650 лв. и минимална работна заплата на педагогически 

персонал по Наредба № 4/2017 г. за нормиране и заплащане на труда.  СБРЗ на педагогическия 

персонал – 1 631 лв., СБРЗ на непедагогически персонал – 948 лв. 

Щатния персонал на ДГ ”Радост” и филиали към нея е 30,5 души - от които педагогически - 13 

щата /12 правоспособни учители и 1 неправоспособен учител / и непедагогически – 17,5 щата.  

Щатния персонал на ДГ ”Наталия” и филиалите към нея е 29 души - от които педагогически 

персонал - 14 щата/  правоспособни учители / и непедагогически – 15 щата. 

       

VII. През учебната 2020/2021 г. едно общинско училище започна с маломерни паралелки. 
За учебната 2020/2021 година в ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” имаше 4 паралелки, от тях 3 слети. 

Всички са маломерни с решение на Общински съвет – Гълъбово. Към момента се очертава за новата 

2021/2022 учебна година в ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Обручище отново 4 паралелки, от тях 3 

слети и във II ОУ „Христо Ботев“ – IIа клас.  

    

VIII. Участия на учебните заведения в община Гълъбово в проекти /средства/ 

ПГЕЕ, гр.Гълъбово 

1. Занимания по интереси в ПГЕЕ - 3 групи: “Млад журналист“; „Дигитални компетентности“;  

„Дигитален свят“ – 9 028 лв. 

2. Проект: „ Подкрепа за успех“ ОП НОИР - Обучителни затруднения- 4 групи  с включени  21 

ученика – 7 041 лв. 

3. Проект: „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ ОП НОИР - включени 15 

ученици – 330 лв. 

4. НП: „Бизнесът преподава“ - включени 20  ученици – 1 480 лв. 

5. НП: „Иновации в действие“  -    включени 4  ученика -   3 710 лв. 

6. Съвместен проект   за партньорство между Българо-американска комисия за образователен обмен/ / 

, Фондация „Америка за България” и ПГЕЕ- гр. Гълъбово, със съдействието  "КонтурГлобал Марица-

изток 3 “ за  американския помощник-учител  по английски език   Кийган Скот - 250 ученика - 

Спонсор  "КонтурГлобал Марица-изток 3   

7. Национална програма  ИКТ - Електронен дневник – 920 лв. 

8. Програма  „Еразъм+“ проект № КА102- 1СЕС90 „Нови професионални възможности за младите 

специалисти по електротехника и енергетика чрез практика в сферата на интелигентните 

електрически системи ” - Участници в проекта  са 20  ученици от 11 и 10 клас, от специалности: 

„Топлоенергетика“ и  ” Електрообзавеждане на производството”. Гр. Барселос Португалия. 

9. Програма  „Еразъм+“ проект № КА229-8В36АЕ71 „ Медийна грамотност“ - Проектът ще бъде 

реализиран в продължение на 2 години . Мобилността ще бъде проведена в Португалия, Италия и 

България , 3 съвмесни обучениея на персонал и 3 транснационални дейности за мобилност на 

ученици . Участници в проекта ще бъдат 5 ученици и 3 ма преподаватели - 33 560 лв. 

10. Програма  „Еразъм+“ проект № КА102-078345 „ Надграждане на професионалната подготовка на 

младите електротехници от ПГЕЕ гр. Гълъбово чрез практика в Испания и превръщането им в 

висококонкурентни експерти на националния и европейския пазар на труда“ - Участници в проекта  

са 20  ученици от 11 и 10 клас, от специалности: „Топлоенергетика“ и  ” Електрообзавеждане на 

производството”. Гр. Гранада  Испания  -  

94 897 лв. 

      СУ ”Васил Левски”, гр.Гълъбово 

       1. Проект  "Подкрепа за успех"  планирани средства  36 786.98 лв.    

       2. Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“-13 992 

лв. 

       3. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“-5 100 лв. 

       4. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“- 335,50 лв. 

Национални програми: 
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       1.НП "Иновации в действие" - 3 710 лв. 

       2.НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като 

образователна среда“-2 499лв. 

       3.НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Библиотеките като 

образователна среда”-6 000 лв. 

       4.НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по 

безопасност на движението по пътищата“-2 800лв. 

       5.НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното 

обучение на учениците”-9 117лв. 

       6.НП "Заедно в грижата за ученика"  860 лв. 

       7.НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични 

фирми“-1 240 лв. 

       8. НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“- 2 987 лв. 

       9. НП „Изграждане на училищна STEM среда”-300 000лв. 

     10. НП „ИКТ - Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”- 900 лв. 

      II ОУ ”Христо Ботев”, гр.Гълъбово 

       1.Проект « Подкрепа за успех» - 21 188 лв. 

       2.Проект «Равен достъп до училищно образование в условията на кризи» - 423,50 лв 

       3.Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- 1634 лв.  

        I  ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Гълъбово 
       1.Проект „Намаляване отпадането на ромските деца от училище“ – „Всеки ученик ще бъде 

отличник“, финансиран чрез ЦМЕДТ „Амалипе“ от фондация „Тръст за социално развитие“ – без 

финансиране 

       2. Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР – 24 577,00 лв.;  

       3. Проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ по ОП НОИР – 5 035,00 лв.;  

       4. Проект  BG05M2ОP001-5.001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“ 242,00; 

       5. Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 5 100,00 

       ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Обручище 

       1.Проект BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“- сформирани са три групи за 

допълнителни часове по БЕЛ и математика – 4 291 лв.; 

       2.Проект „Образование за утрешния ден“ – 778 лв. 

3.Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ – интернет и електронен дневник – 1 000 лв.; 

4.Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование“ – 300 лв. 

Всички училища и детски градини на територията на община Гълъбово за учебната 2020/2021 г. 

бяха включени в Схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. 

ДГ „Наталия“ гр.Гълъбово 

       1.Проект BG05М20Р001-3.005 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното и 

училищно образование“ по ОП НОИР. 

        ДГ „Радост“ гр.Гълъбово 

        1.Проект BG05М20Р001-3.005 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното и 

училищно образование“ по ОП НОИР. 

 

IX. Подобряването на материално-техническата база, поддържането и ремонтът на 

училищата и детските градини е основен приоритет в работата. 

В СУ „Васил Левски” материално техническата база е много добра. Училищната база се 

модернизира по отношение на новите технологии, тъй като училището  e иновативно. За първа 

година се осъществява прием в Специалността „Електронна търговия ”, която е в направление 

„Приложна информатика ” и напълно отговаря на профила на училището. Перспективна професия, 

която се развива все повече на нашия пазар с възможност за създаване, реализиране и управляване на 

търговски умения чрез Интернет. Изградена е безжична мрежа в училището. Има достъп до 

училището, това е единственото училище с изградена рампа на входа на училището и асансьор за 

достъп на хора с увреждания. Училището има собствени приходи – 4 373 лв., в т.ч. 3 977 лв. от наеми, 

396 от застраховка.  
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 ОБОРУДВАНЕ ПО STEM: 

1.  
Специализирано мебелно оборудване с отделни сектори за групова работа, тип модулни маси за 

бързо и лесно преконфигуриране, съгласно нуждите на учебния процес (1 група x 13 ученика) 

2.  
Учебна маса с плот HPL, със стъклени рафтчета, здрава метална конструкция, шкафче с вратичка и 

чекмедже, 2 броя мивки и 4 броя контакти. 

3.  Маса за преподавателя -плот HPL - Lantan или еквивалент 

4.  Шкаф (сейф) лабораторен, модел Labsorb или еквивалент 

5.  Столове 

6.  Globisens Digiscope Digital Microscop with GlobiScope software или еквивалент 

7.  Лаптоп, Intel Core i5-1021OU 

8.  Таблет IEEE 802.11a/b/g/n/AC 

9.  65" touch Display + бяла дъска 

10.  Безжична мишка 

11.  Безжичната научна лаборатория Labdisc или еквивалент 

12.  Специализирани сензори за лабораторни упражнения по биология и химия 2x8 

13.  маса за учителя и контролен панел 

14.  маси за учениците 

15.  работен модул за ученика 

16.  шкаф 

17.  Безжичната научна лаборатория Labdisc или еквивалент 

18.  Специализирани сензори за лабораторни упражнения по физика 

19.  42" дисплей за визуализация на направените експерименти 

20.  65" интерактивен дисплей с PC модул вграден в бяла дъска 

21.  Специализиран сет с лабораторни пособия по физика 

22.  
Специализирано мебелно оборудване с отделни сектори за групова работа, тип модулни маси за 

бързо и лесно преконфигуриране, съгласно нуждите на учебния процес (2 групи x 13 ученика) 

23.  Учителско бюро 

24.  Мебелно оборудване за творчески кът за дискусии 

25.  Лаптоп, Intel Core i3-1005G1 

26.  Софтуер за управление на класна стая Netsupport School V.12 или еквивалент 

27.  65" touch Display + бяла дъска 

28.  Комплекти за роботика и конструиране за ученици над 10 години 

29.  Мобилен шкаф за зареждане и съхранение на до 30 броя специализирани лаптоп 

30.  подвижна маса 

31.  квадратна маса 

32.  диван 

33.  секция 

34.  Мултифункционално устройство 

35.  Тунер усилвател 

36.  тон колони 

 ВИД ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“: 

1. Дървото и сезоните по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

2. 
Център за активна, колективна игра Big Novamus по проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ 

 
В ПГЕЕ материално техническата база е много добра. 

Училището разполага с 41 бр. компютри,  17 бр. терминални станции – по НП „ ИКТ в 

училище”, публичен дисплей - 1 бр., интерактивни дъски - 5 бр. , преносими компютри -  76 бр. 

,мултимедиен проектор - 19 бр.,  таблети – 58 бр.    Училището няма собствени приходи. 

Във II ОУ през учебната 2020/2021  са извършени   частични ремонти дейности. Класните стаи 

са обновени със собствени средства. Закупени са нови ученически маси и столове. Част от малките, 

основно текущи ремонти се извършват от бюджета на училището. През учебната 2020/2021 г. 

училището до момента не е реализирало собствени приходи от отдадена под аренда земеделска земя 

за земеделска година  2021 г. 



9 

 

В I ОУ материално-техническата база  вътрешно е  обновена. Училището се нуждае от саниране, 

ремонт на физкултурен салон и вътрешни санитарни възли. Училището няма собствени приходи, 

освен приходите от делегирания бюджет, който не позволява извършване на мащабни ремонтни 

дейности.   

В ОУ с.Обручище материално техническата база е добра. През учебната 2020/2021 г. са 

извършени частични ремонти в училището - на класни стаи, коридори, ремонт на парната 

инсталация. Материалната база в училище се поддържа в добро състояние.  

Материално-техническата база в ДГ ”Радост” е много добра. Учителите използват съвременни 

иновативни средства за реализиране на ВОР – мултимедия, интерактивна дъска, таблети, лаптоп, 

магнитни дъски – 2бр. с демонстрационен материал, 3бр. компютри, музикални системи. Детската 

градина разполага със съвременно обзаведен кабинет по БДП – разполагащ с мобилна площадка по  

БДП, нагледни материали, табла, фотоси с участието на децата. Във филиалите с.Мъдрец и 

с.Обручище, материално-техническата база също е добра. 

Материално – техническата база в ДГ „Наталия“ е  добра. Учителите използват съвременни 

иновативни средства за реализиране на ВОР – мултимедия, таблети, интерактивна дъска, лаптоп, 

магнитни дъски с демонстрационен материал, музикални системи. Във филиалите  с. Главан и с. 

Медникарово, материално-техническата база е също добра.  

     

X. Проблеми също се наблюдават в учебните заведения 
Основният проблем, който се очертава през последните години, е трайната тенденция за 

намаляване на броя на учениците в общината. Той е предизвикан, както от ниската раждаемост, така 

и от изселването на млади семейства в по-големи градове. 

Друг проблем е преждевременното напускане на училище, което е свързано с комплексни 

причини, които са основно от социално-икономически характер. В периода на началното образование 

не посещаването на училище или напускането му в голяма степен са свързани със семейни и 

общностни причини. В по-високите етапи на образование освен тези 

фактори въздействат и средата, в която попадат младите хора. 

       За учебната 2020/2021 година в община Гълъбово работиха четири екипа по Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна  предучилищна и училищна възраст. В тях са ангажирани просветни, 

общински, социални служители и служители на реда. . Най-честите причини за повторното отпадане 

на децата и ученици са заминаване в чужбина, преместване на семейството на друг адрес без детето 

да е било отписано или записано в друга детска градина или училище.  

Заедно с тези фактори сериозно влияние оказват и слабите резултати в училище в следствие на 

недоброто владеене на официалния език. Последното важи не само за ромската и турската общности, 

но и за децата в семейства с по-нисък социален статус и по-ниска степен на образование. 

През последните години  доверието в отношенията между семейството и училището/детска 

градина е все по-несигурно. В масовата практика двете институции по-скоро контактуват, но не 

винаги си сътрудничат. Обществената необходимост най-общо е в това, че те са първите и основните 

фактори, в които става социалното възпроизводство. 

Партнирането е съвременен модел на сътрудничество между заинтересованите страни, които 

носят своята отговорност за създаването на условия за най-доброто развитие на подрастващите. 

Отварянето на училището към проблемите, които срещат родителите в процеса на възпитание на 

децата, към търсенето на общи решения между специалисти, родители, учители е ключът към 

намирането на най-добрите подходи за справяне с предизвикателствата във взаимоотношенията 

между различните видове възрастни и децата. 

Ето защо смисълът на сътрудничеството семейство-училище/детска градина е да се създадат 

условия, които са благоприятни за стимулиране и насочване на индивидуалното и социално развитие 

на децата и учениците. Това сътрудничество не е външно поставена цел за всяка една институция, а е 

следствие от присъщите и основни техни дейности, цели и принципи на педагогическия процес и 

неговото развитие и обогатяване е мисия на двете страни. 

Според директорката на СУ „Васил Левски“ основният проблем е намаляване на броя на 

учениците в общината, което намалява ефективността на учебния процес – недостатъчна мотивация 

от страна на учениците за овладяване на знания и умения по общообразователни и специални 

предмети; незаинтересованост от родителите за своите деца. 

Според директорката на ПГЕЕ проблемите са няколко - вътрешни и външни миграционни 

процеси; изселване на млади семейства от община Гълъбово и заселването им в големите градове, а 
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също и установяването им в чужбина; транспорта на учениците от гр. Симеоновград е поет от 

бюджета на училището, което допълнително натоварва финансовото състояние на училището. 

Според директорката на II ОУ основният проблем за училището е обновяване на МТБ, съгласно 

съвременните тенденции, опазване на спортните съоръжения в училищния двор и материалната база 

след работно време. Друг проблем е намаляващият брой ученици, което води до намаляване броя на 

паралелките в училище и часовете формиращи норматива на учителите. Проблем е и осигуряване на 

правоспособни учители в трудоспособна възраст. 

Според директорката на I ОУ,  като се има предвид застаряващото население в квартала, където е 

училището, източник на деца остава ромската махала и тези ученици се нуждаят от равен достъп до 

качествено образование с цел да бъдат ограмотени и образовани, което е изключително важно за 

бъдещето на града, в който живеем и на държавата ни. Необходимо е спазване на районирането, 

което направи община Гълъбово за обхват на децата. Друг наболял проблем е рушащата се фасада на 

училището, мазилката се рони и е опасна. Няма изградени вътрешни тоалетни, но делегирания 

бюджет на училището не позволява извършване на мащабни ремонтни дейности.   

Проблеми има и в ОУ - с.Обручище. Според директорката на училището необходим е основен 

ремонт на сградата на училището и спортните площадки, ремонт на тоалетните и почистване на 

канализацията. Очакваме утвърждаване на маломерните паралелки за следващата учебна година. 

Неотложна необходимост от ремонт на част от покрива в близост до спортната площадка, който е 

изгнил и опасен за живота на децата . Футболното игрище е също в много лошо състояние е е 

необходима ново асфалтово покритие. 

Според директорката на ДГ ”Радост”, за качествено и ефективно провеждане формите на 

физическата култура и закаляване на детския организъм, празници и развлечения с деца и родители,  

детското заведение има спешна необходимост от физкултурен салон.  

Според директорката на ДГ „Наталия“. В крайно лошо състояние е фасадата  на детската градина 

– паднали парчета от мазилка, откъртени части от плочата на терасата. Това създава опасност при 

преминаване на деца, родители и персонал покрай сградата на детската градина. От спешен и 

неотложен ремонт се нуждае и площадката на групата в квартал II. Съоръженията са отстранени, 

поради крайно лошото им състояние. Оградата на групата липсва и престоя на децата е изцяло в 

затворените помещения. Забелязва се, че това състояние на материално – техническата база поражда 

недоволство от страна на родителите, които са в правото си да желаят техните деца да растат в 

безопасна и здравословна среда. 

 

       XI.  Извънкласни дейности и проведени мероприятия през учебната 2020/2021 г. 

II ОУ ”Христо Ботев”, гр.Гълъбово - През учебната 2020/2021 година в училището се 

осъществиха следните извънкласни дейности: 

1.Обичам българския език 

2.Клуб „ Компютър“ 

3.Природата около мен 

4.Клуб „Музика и ритъм“ 

5.Клуб" Аз в роля" 

6.Дигитална математика 

7.Клуб „Танцуващо сърце“  

     Учениците, посещаващи извънкласните форми се включиха в организираните училищни и 

общински дейности. 

Месец септември 2020г. - Тест ГУ- 1 а и 1б класове; Анализ на резултатите; 

Месец октомври 2020г. - Анкета – тормоз и насилие: анализ; Превенция на насилието по класове; 

Турнир по лека атлетика за купата на 2ОУ“Христо Ботев“- 4 дни, награждаване; Спешьл Олимпикс 

2020- народна топка за деца сьс СОП, награждаване; 

Месец ноември 2020г. - Учениците почетоха народните будители/Ден на Будителите; Арт терапия за 

деца сьс СОП; Превенция срещу тютюнопушенето-3 дни; Ден на Християнското семейство –

ретроспекция, презентация; 

Месец декември 2020г. 

  Актьорите от училищен театър “Аз в роля“ представиха пиесата: Коледна приказка за доброто-

онлайн; Превенция- притчи онлайн;  Изложба –коледни рисунки, 5-7 кл.; Стоп срещу агресията“-

превенция; Превенция срещу наркотиците- за деца и родители в тиймс, школо; 

Месец януари 2021г. 

Благотворителна акция за семейство от Момчилград; Награждаване Юнеско-Мартеничка с кауза; 

Превенция СПИН; 
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Месец февруари 2021г. 

Конкурс-Картичка за мама-ПГ; Благотворителна акция-Ден  на толерантността;  Сьстезание за деца 

сьс СОП  в 5 крьга- бьрзина,логика,умения,срьчност и играта Вьлшебната торба; 24 февруари-Ден на 

Розовата фланелка-филм онлайн; Международен ден на родния език-сьстезание, награждаване; 

Месец март 2021г. 

Празник 3 март; 18 март-Международен ден на рециклирането-сьстезание; 25 март-Благовещение-

Ден на тьрпението; 27 март-Международен ден на театьра-презентация; Национални конкурси-

София-Рецептите на баба; Вяра и упование-Русе; 

Месец април2021г. 

12 април-Световен ден на космонавтиката-изложба и филм; Картичка за мама-награждаване. 

Благоевград-сме включени вьв филм изработен за МОН- от Ден на тьрпението; Бронзов медал по 

карате шинкиокушин за ученик от 3 б клас в национално сьстезание; Състезание в три кръга, 

посветено на“ Ден на земята“ с организация и подкрепа на УС в двора на училището сред природата. 

В 1 кръг- за определено време по маркирана територия, учениците почистиха участъците си. Във 

втори кръг , участниците в състезанието по групи- рисуваха по зададена  природна тема. В трети 

кръг- всички участници редиха пьзел -Земя. 

23 април-Ден на авторското право-Гост Гочо Гочев-презентация а двете негови авторски книги; Моят 

Великден-конкурс а общината; 

Месец май 2021г. 

24 май-празник-онлайн; Благотворителност-рециклиране; Състезание в три кръга за децата със СОП- 

умения, пьзели,арт терапия; 31 май- срещу тютюнопушенето и алкохол- беше проведена беседа, 

изложба и викторина. Турнир по народна топка и шах; 

Месец юни 2021г. 

Седмица на физическа активност и спорт- карате, бадминтон,народна борба, народни танци- 

Врьстници обучават врьстници; Грамота –Бъди активен; Училищен вестник “Лъч светлина“ – 9 броя 

за учебната година; Завършването на випуск 2020/2021г. на сцената на НЧ“Просвета-1911“;    

I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Гълъбово - През учебната 2020/2021 г. са сформирани 

следните групи за занимания по интереси:  

Групи за занимания по интереси 

       -Ателие «Сръчни ръчички»;  

-Състав «Росна китка»; 

-Клуб «Ние творим красиво»; 

-Клуб «Моето тяло»; 

 -Състав «Актьори» 

През учебната 2020/2021 г. са проведени следните мероприятия – Празник на училището, Ден на 

толерантността,  Василица, 19.ІІ – Васил Левски, 3 март – Националния празник, Тържество за 24 

май, Седмица на физическата дееспособност-спортни мероприятия, Отбелязване на Световния ден за 

опазване  на околната среда. 

 СУ ”Васил Левски”, гр. Гълъбово - През учебната 2020/2021 г. в Средно училище „Васил 

Левски“ се сформираха групи за занимания по интереси:  

„Занимателен английски език“ (I-IV клас); „Мажоретен състав“ (VIII-ХI клас); „Сръчни ръце“ 

(V-VI клас); „Народни танци“ (I-IV клас); „Модерни танци“ (V-VII клас); „Геометрия и колорит“ (V-

VI клас); Вокална група (II-VII клас); „Аз се подготвям за НВО“ (VII клас);  „Модерни танци“(I-IV 

клас); „Народни танци“ (V-VII клас). и „Млад природолюбител“ (V-VI клас);  

Учениците, включени в групите „Модерни танци“, „Народни танци“  и   „Мажоретен състав“, 

участваха в тържественото посрещане на учители и ученици от 156. Обединено училище „Васил 

Левски“, гр. София и 93. Средно училище „Александър Теодоров - Балан“, гр. София и тържествата 

по случай завършването на учениците от1.,  7. и 12. клас. 

Учениците, включени в групата за занимания по интереси „Забавна математика“, участваха в 

отборно състезание, изложба на изработени от учениците макети на геометрични тела и  изработване 

на изделия от отпадъчни материали за Коледен базар 

През учебната 2020/2021 г. бяха проведени следните извънкласни дейности: 

Участие в Седмицата на физическата активност и спорта; участие в инициативата „Европейски 

ден на спорта“ и спечелен приз за трета поредна година  „Най-активно училище“, като едно от петте 

наградени училища в България; провеждане на два училищни спортни празника; отбелязване на 24 

май-Денят на Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност чрез клип и участие в инициативата на Институтът за български език „Проф. 

Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките „Написаното остава. Пиши правилно!“.  
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Мероприятията на училищния парламент за учебната 2020/2021 година са:  отбелязване на 

05.10.-Световен ден на усмивката; отбелязване на 1- ви ноември с Радиопредаване и раздаване на 

моливи с надпис на всички учители; изненада за Коледа; представяне на видео за 19 февруари - 

патронен празник; презентация Световен ден за борба със СПИН и раздаване на брошури на 

Световния ден без тютюнев дим;          

ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий, с.Обручище - През учебната 2020/2021 г. са сформирани 2 

групи занимания по интереси, в които участват всички ученици.  

          ПГЕЕ, гр.Гълъбово - През учебната 2020/2021 г. в ПГЕЕ бяха проведени следните 

извънкласни дейности: 

- 1 ноември – Ден на народните будители /прожекция и презентация във фоайето на училището/; 

- м. ноември – Дискусия на тема”Вредата от пушенето на цигари”; 

- м. ноември – Изготвяне на презентация ”Вредата от тютюнопушенето”; 

- м. ноември – Ден на християнското семейство – публикация в училищният вестник „Високо 

напрежение”; 

- 1 декември – Ден за борба със спина – публикация в училищният вестник; 

- 19 февруари – Памет за Апостола – презентация; 

- м. април – Виртуална панорама на професионалното образование; 

          През учебната 2020/2021 г. в двете детски градини и филиалите към тях се осъществиха 

следните мероприятия: 

- 15 септември – Тържествено откриване на учебната година; 

-  Изпращане на децата от подготвителна група; 

Поради извънредното положение и епидемична обстановка, голяма част от планираните 

мероприятия в детските градини бяха отложени. 

 

XII. Как бихте оценили организацията по провеждане на дистанционното обучение. По 

какъв начин провеждането на учебният процес през дистанционна форма се отрази върху 

дейността на училището. Как се отразява ситуацията с COVID-19 върху децата и тяхното 

образование. 

 I ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово - За по-голяма част от учениците бяха закупени 

и предоставени интернет карти и таблети за осъществяване на по-добър учебен процес. Учениците от 

І-ІV клас в по-голям период бяха присъствено на училище, както и учениците от V-VІІ клас (те са по 

1 паралелка от випуск). Много е трудно обучението на учениците от ромския етнос, поради ниския 

социален статус на родителите им. Проблем съществуваше и в многодетните семейства, които 

живеят в две стаи. 

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий, с.Обручище - Дистанционното обучение в ОУ с.Обручище беше 

много добре организирано. Почти всички учени имат лични устройства , а на останалите им бяха 

раздадени от училище. Учениците от 1 до 4 клас участват с голям интерес в електронното обучение и 

се подготвят  старателно  ,  учениците от 5-7 клас се отнасят по несериозно . Поради малкия брой 

ученици ние учихме много малко електронно , а повечето присъствено и извънредната обстановка не 

оказа съществено влияние на дейността ни. 

II ОУ ”Христо Ботев”, гр.Гълъбово - Дистанционното обучение във 2 ОУ се осъществяваше  

чрез комбиниране на синхронно и асинхронно обучение в електронна среда.  Използваше се   

електронния дневник и всички установени по класове канали за комуникация до момента, както и 

дистанционно обучение чрез онлайн уроци и кoмуникация през платформата Microsoft TEAMS. 

Материалите в платформата Microsoft TEAMS чрез  електронния дневник се изпращат и до 

родителите, и до  учениците. При необходимост родителите  да се свързваха с класните ръководители 

за съдействие. Седмичното разписание на онлайн уроците  ученици и родители получаваха от 

класните ръководители. Ако ученик по обективни причини / технически проблем, недостик на 

устройства в семейството към дадения момент и др./ не е успял  да се включи в някой онлайн урок, 

той  имаше възможност за индивидуална консултация. 

Закупени бяха таблети за учениците които не разполагаха с устройства със средства от бюджета 

на училището. 

В хода на дистанционното обучение се подобри организацията  и ефективността на учебния 

процес, но се натрупа умора от интензивността на дейностите. 

СУ ”Васил Левски”, гр.Гълъбово - Организацията по провеждане на дистанционното обучение 

в СУ „Васил Левски“ беше много добра. На всички ученици без Устройства бяха осигурени такива. 

Всички учители разполагаха с необходимите ресурси за работа в електронна среда. Въпреки 

дистанционното обучение дейностите заложени в плана на училището бяха изпълнени в голяма 
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степен. Продължи и работата по проект Подкрепа за успех както и консултациите по предварително 

установения график и заниманията с учениците със СОП. Работата в електронна среда от разстояние 

по никакъв начин не попречи на нормалното протичане на учебния процес. Въпреки ситуацията с 

КОВИД 19 учениците успяха да получат необходимия обем от знания, което личи от резултатите от 

НВО в 4,7,10 клас и ДЗИ в 12 клас. 

ПГЕЕ гр.Гълъбово - По време на дистанционното обучение учениците могат да получат помощ 

от учител по всяко време. Учениците са лишени от социален контакт с връстници и съученици  и  

прекарват много време пред устройствата. 

Детски градини - През м.декември – 2020 год. и от 22.03.2021год. до 02.04.2021 год. поради 

затваряне на ДГ - причината COVID – 19, учителите провеждаха педагогическо взаимодействие с 

децата от разстояние. Родителите изразиха съгласието си чрез декларация за информирано съгласие, 

подадена лично от тях и активно се включиха около 90 %. Онлайн обучението в детските градини 

беше до 30 минути. Взаимодействието се осъществи с възможно най-добрия посредник – техните 

родители. Учителите планираха дейности, които биха могли да се осъществят в домашна среда със 

съдействието на родителите. За да се мотивират семействата да вземат участие в извършването на 

предложените задачи и активности, беше спазен доброволният принцип на участие, и несъмнено най-

резултатния подход – крайният резултат винаги бе насочен към получаване на физически продукт: 

рисунка, апликация, др. 

 

XIII. Готовност за предстоящия зимен сезон 

Освен време за почивка и отдих лятото е време за подготовка на новата учебна година. 

        I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово - Във връзка с предстоящия зимен сезон в 

началото на учебната 2021/2022 г. ще бъде изготвен План за осигуряване на нормален учебен процес 

при зимни условия. 

       II ОУ ”Христо Ботев”, гр.Гълъбово - Във връзка с предстоящия зимен сезон ще бъде изготвен 

План за действие на персонала и проведени инструктажи на личния състав и всички ученици от I до 

VII клас. Към момента не съществуват съществени проблеми за осигуряване на нормален учебен 

процес при зимни условия. 

       ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий, с.Обручище - Във връзка с предстоящия зимен сезон ще се 

търси помощ за осигуряване на  дизеловото гориво за парното за отоплителния сезон на учебната 

2021/2022 г. от Ей И Ес Гълъбово. Ще бъде приет и План за работа при зимни условия.  

       СУ ”Васил Левски”, гр.Гълъбово - По повод  готовността за предстоящия зимен сезон, в 

училището  ще се актуализират плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при бедствия, ще се проведат инструктажи за работа през настоящия сезон, 

ще се определят длъжностните лица, които пряко отговарят за пожарната безопасност и евакуация 

при необходимост, през лятото ще се извърши преглед на основните електросъоръжения, ще бъдат 

планирани мероприятия за осигуряване дейността при зимни условия. 

       ПГЕЕ, гр.Гълъбово - В началото на месец септември ще бъдат утвърдени: План за действия при 

бедствия, аварии, катастрофи и пожари, снежни бури, поледици; План за осигуряване на нормален 

учебен процес при зимни условия. Няма наличие на риск за провеждане на нормален учебен процес. 

Училището е с централно парно. Транспорта на учениците се осигурява от община Гълъбово.  

      Детски градини - Имат готовност за предстоящия зимен сезон. Детските градини са на централно 

парно. В началото на учебната година ще бъде приет и План за работа при зимни условия. 

      През новата учебна година ще продължим да търсим решение на проблемите със задържане и 

прибиране на учениците, да работим за превенцията по отношение на отпадане на децата от училище, 

ще се постараем да включим по-широко родителите в работата на училищните настоятелства, да 

изградим отношения на партньорство и съвместно сътрудничество между семейство, училище, 

община.  
 

 

 

 

ДИМИТЪР  ВАСИЛЕВ 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 


