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УЧИЛИЩНА СИСТЕМА
ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА
УЧЕНИЦИТЕ В ЦОУД

Училищната система за проследяване на образователните
резултати на учениците в ЦОУД за учебната 2021/2022 г. в ОУ „Васил
Левски“с. Книжовник е приета с Протокол № 10/ 01.09.2021г. на
Педагогически съвет.
Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване
на учебния материал и съдейства за формирането на навици за
самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и
стремежа към знание.
Оценяването на знанията в ЦОУД има за цел установяването на
постигнатите резултати от учениците по учебните предмети по
време на учебната година. Оценяването в ЦОУД има само насочващ
характер с цел по ясна представа за специфичните пропуски и
затруднения на учениците.

За постигане на по- добри резултати при усвояването но учебното
съдържание се предприемат следните мерки :
1. Учителите в ЦОУД се запознават с тестовете за входно и изходно
ниво на учениците в групата.
2. Системно контролират усвояването с разбиране на учебното
съдържание чрез устни изпитвания.
3. Системно проверяват тетрадките на учениците по самоподготовка.
4. Учителите в ЦОУД ежедневно се информират от преподавателите за
проблемите и конкретните образователни нужди на учениците в
групата, както и необходимостта от индивидуална работа с отделни
ученици.
Учители в ЦОУД изготвят, провеждат и анализират резултатите от
проведените тестове. Обобщават резултатите, като уведомяват
учениците и класния ръководител за направените изводи. Съвместно с
класния ръководител и учителя по определения предмет се вземат
решения за мерките за отстраняване на допуснатите пропуски на
учениците.
Учители в ЦОУД се запознават с анализите на резултатите от
проведените от учителите тестове по отделните предмети.
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