През учебната 2019/2020 година в училището ни се обучават 394 ученици. Педагогическият
персонал е 40 на брой, непедагогическият персонал е 7 на брой.
Олимпиади се проведоха по математика, химия и опазване на околната среда, история и
цивилизации, биология и здравно образование и знам и мога – ІV клас. За областен кръг се
класираха: Хюсеин Даракчи, Сибушка Заим, Зайнеп Юмер от VІІ клас по химия и опазване
на околната среда; Ремизе Чолак от VІІІ клас по биология и здравно образование; Амбер
Ходжа, Сияна Алим- „ Знам и мога“ – ІV клас
Учениците взеха участие и в други състезания и конкурси:
 Национален конкурс на тема: „ Пролет върху листа” гр.Кюстендил галерия – Владимир
Димитров Майстора.
 Състезание с формат на Държавен зрелостен изпит по математика, химия и опазване на
околната среда организирано от ЮЗУ „ Неофит Рилски“ гр. Благоевград.
 Конкурс „ Световен ден на околната среда ( Биоразнообразие)“ организиран от РУО
Благоевград- участваха групата по интереси „ Химията- лесна и интересна“и спечелиха
ІІІ място.
Участие във вътрешноучилищни конкурси, състезанияи турнири:
 Учениците, от проект " Образование за утрешния ден", организират състезание за найдобър фотограф.
 Конкурс за изработка на фенери във връзка с Хелоуин- 31 октомври.
 Конкурс на тема: " Весела новогодишна снимка" и " Най-добре украсена стая".
 Конкурс за 03.03- международен ден на писателя.
 28.10.2019 г- в деня за спортни дейности са организирани, в различните възрастови
групи, разнообразни спортни мероприятия.
 Турнир по тенис на маса за учениците от V до ХІІ клас и турнир по шах за ученици от ІХІІ клас.
Отбелязани са:
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 04.10.2019 г. - Световният ден за защита на животните бе отбелязан подобаващо, като
учениците от гимназиалният курс представиха презентации, а от прогимназиалният курс
експонираха изложба и постери.
 01.11.2019 г. -отбелязване деня на народните будители, чрез прочитане по уредбата на
училището на информация за дейността на българските будители и тяхната водеща роля
за поддържане на българския дух през вековете на чуждо владичество. Изготвяне на
тематични постери с ликовете и кратка информация на видни български будители.
Представяне на учениците на презентация, изготвена от ученици за делото на някои
възрожденски будители.
 08. 11.2019 г.- отбелязване на Европейския ден на здравословното хранене.
 14.11.2019 г - отбелязване на световния ден на борба срещу диабета.
 01.12.2019 г.- Денят за борба със синдрома на придобита имунна- изработени са табла с
информация и е представена мултимедийна презентация във фоайето на втория етаж в
училището.
 11.02.2020 г.- за деня на Безопасен интернет са изготвени табла.
 Дейности и мероприятия свързани с – Националната седмица на четенето, които са
проведени в периода 09.12 до 13.12.2019 г.
 19.02.2020 г. – годишнина от обесването на Васил Левски. Прочетени са по училищния
радиовъзел факти и събития от живота на Дякона. Успоредно с това в междучасието е
показана презентация за живота и делото на Левски.
 26.02.2020- учениците от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Брезница се включиха в
отбелязването на международния Ден за борба с училищния тормоз.
 3.03.2020 г.- 142 г. от Освобождението на България от турско владичество. Тази светла
дата в българската история, е отбелязана подобаващо в двора на училището с богата
литературно– музикална програма. В програмата взеха участие учениците от началния и
прогимназиалния курс. Рецитирани са стихове, както и изпълнения на възрожденски
песни свързани с бележитата дата.
 Денят на водата ( 22.03.2020 г.), седмицата на гората ( 06- 12.04.2020 г.) и световния ден
на планетата Земя ( 22.04.2020 г.) се отразиха с публикации в интернет, като осигурените
фиданки за засаждане отпуснати от община Гоце Делчев бяха съхранени за последващо
засаждане след като обстановката го позволява към края на есента.
 05.06.2020 г.- Световен ден на околната среда- групата по интереси „ Химията- лесна и
интересна“ изработи презентация.
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Проведени са тържества послучай откриването на учебната година, 3.03.2020 г.- 142 г. от
Освобождението на България от турско владичество, тържествено връчване на дипломите от
випуск 2020 г. За тържествата бяха подготвени кратки литературно-музикални програми. За
подготовката и отбелязването взеха комисията по тържествата, МО на началните учители, МО
на класните ръководители, МО по техническите дисциплини.
По традиция патронният празник на училището и 24-ти май всяка година идва с блясъка на
своята тържественост в нашето училище. Тази година заради условията на извънредна ситуация,
за първи път в историята на образованието, ученици и учители, гости и родители не се събраха
в двора на учебното заведение. Празникът се отбеляза по различен начин, от разстояние, но с
присъщия дух и настроение. Всички имаха възможността да се насладят на поздравленията с
великолепните видео клипове, презентации и рисунки изготвени от учениците от I до V клас,
които са публикувани на фейсбук страницата и сайта на училището.
Ученическият съвет организира различни дейности.
 Отбелязаха Хелоуин- 31 октомври, като организираха конкурс за изработка на фенери.
 10 декември- световният ден на футбола бе отбелязан чрез изпълнение на дузпи.
 20.12.2019 г. - новогодишно тържество- учениците от втори клас и от Ученическия съвет,
направиха деня изключително интересен. Освен с песни и усмивки, те раздадоха много
пожелания. Учителите предоставиха Ваучери за шестици, които бяха получавани при
даване на правилен отговор на въпрос, задаван от представителите на съвета. Във всеки
клас се зададоха и гатанки и отново учениците бяха наградени. Ученическият съвет,
организира конкурс на тема: "Весела новогодишна снимка".
 08.11.2019 г.- Еропейският ден на здравословното хранене бе отбелязан като бе
организиран базар със здравословни храни, презентации по темата, спортни игри. На
класираните на първите места в спортните игри се връчиха награди от здравословни
храни.
 11 януари- Световен ден на думата " Благодаря"- организираха интервю, което
представиха чрез изработено от тях видео.
 21 януари- Световен ден на прегръдката- който искаше получаваше прегръдка от
представители на УС.
 3-ти март е и международен ден на писателя. Във връзка с това ученическият съвет реши
да обяви конкурс разделен на следните модули:
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От І до ІV клас стихотворение или разказ на тема:
• " Баба Марта"
• " 8-ми март- ден на жената"
• " Аз и моето училище"
От V до ХІІ клас стихотворение, разказ или ЕСЕ на тема:
• " Любовта и приятелството"
• " Любима книга / филм/ писател"
• " Как влияят наркотиците върху личността на човека".
През учебната година, за да повишат своята квалификация педагогическите специалисти
посетиха различни проекти, курсове и семинари:
 Националната образователна кампания за ученици - „ Моето първо работно място“.
 Работна среща на учителите по география и икономика.
 Многообразието и общността през призмата на глобалното образование: религиозно
многообразие и общи морални принципи.
 Семинар организиран от СРСНБ- Благоевград.
 Национална програма „ Квалификация 2020“. Обучение на учители преподаващи учебен
предмет история и цивилизации в І гимназиален етап.
 Работна среща по проект „ Подкрепа за успех“.
Проведена е вътрешноучилищна квалификацияпо методичните обединения през учебната
2018/2019година:
 МО на учителите на групи при целодневна организация на учебния ден: „ Оценяване на
учебните резултати в началното училище“.
 МО на хуманитарните дисциплини: „Наредба № 11/ 01.09.2016 за оценяване на
резултатите от обучението на учениците. Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11- обн. в ДВ, бр.71 от 2019 г.“, „Наредба № 10/ 01.09.2016 за оценяване на дейностите
в училищното образование, наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10от 2016
г. за оценяване на дейностите в училищното образование обнар. ДВ, бр.43 от 2020 г.“,
„Работа в екип“, „Мотивация за учене“.
 МО на началните учители: „Семейството като фактор за учебна мотивация на учениците
от начална училищна възраст“.
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 МО на природо-математическите и технически дисциплини: „Създаване на тестове и
тяхното оценяване“, „Усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за
оценяване на учениците “.
През тази учебна година са проведени открити уроци от методическото обединение на
началните учители, природоматематическите и техническите дисциплини, хуманитарните
дисциплини, и ЦОУД. Общо 9 открити урока.
Придобити ПКС: един преподавател-І ПКС, един преподавател-ІІІ ПКС, тринадесет
преподаватели-V ПКС.
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