
       
 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев №1, 
тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg,suablanica@abv.bg 

 
 

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ:.............................. 

 

 ДИРЕКТОР: / МЕХМЕД ИМАМОВ /    
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                 

АНАЛИЗ 

 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ                                  

ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ 

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 / 2017 г. 

 

 

 

 

                      

                              

 

 
  Главен учител:............................... 

                            / Сълзета Зейнева / 
 

mailto:souablanica@abv.bg


 

 

През учебната 2016 / 2017 г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски” се проведоха 

олимпиади – общински кръг по следните учебни предмети: 

 

1. Знам и мога. 

2. Български език и литература. 

3. Математика. 

4. История и цивилизация. 

5. География и икономика. 

6. Физика.  

7. Астрономия. 

8.  Биология и здравно образование. 

 

 

В  тях участваха ученици от ІV – ХІІ клас, които имат много добър и отличен   

успех по съответните предмети. 

 

В олимпиадата Знам и мога за ученици от ІV клас участваха 12 ученици, от 

които 1  класиран за областен кръг. 

 

В олимпиадата по Български език и литература взеха участие общо 52        

ученици, от които 18 получиха отлични оценки и бяха класирани за областен кръг. 

 

В олимпиадата по Математика – общински кръг участваха 36  ученици от ІV 

– ХІІ клас. Класирани за областен кръг няма. 

 

В олимпиадата по История и цивилизация участваха общо 11 ученици. От тях 

4  се класираха за областен кръг. 

 

В олимпиадата по География и икономика общият  брой участници е 28 

ученици. Класирани и участвали в  областен кръг- 6. 

 

В олимпиадата по Физика на общински кръг  участваха 18 ученици. 4 от тях 

успяха да покажат отлични знания и се класираха за областен   кръг .  

 

За пета  година се проведе олимпиада по Астрономия. Наши ученици взеха 

активно участие и от 33 участници, 3 бяха класирани на областен кръг.  

 

В олимпиадата по Биология и здравно образование общият брой ученици е 18, а 

 6 от тях  успяха да се класират за областен кръг. 

 

 Олимпиадата по Химия и опазване на околната среда тази учебна 2016/2017 

година не се проведе, за разлика от предходната 2015/2016 г.  

 

 

 



Общият брой ученици, които са участвали на общински кръгпрез учебната 

2016/2017 година е 208. От тях класирани за областен кръг 42 ученици. 

 

Сравнение с предходната 2015/ 2016 учебна година: 

Общ брой участници – 297 ученици. От тях класирани за областен кръг 44. 

 

 

ИЗВОД:  

През тази учебна 2016/2017 година са се явили 89 ученици по-малко на 

олимпиадите – общински кръг, а са класирани 42 участници за областен кръг. Или с  

2 ученици по-малко класирани в сравнение с предходната година. Също така прави 

впечатление, че всички  предмети представят участници за областен кръг с 

изключение на учебния предмет Математика. В сравнение с предходната година, 

тази учебна 2016/2017 г. не се реализира олимпиада по  Химия и опазване на 

околната среда. 

По-малкият брой участници на общински кръг и почти еднаквият/ с разлика 2 

ученици/ брой класирани за областен кръг през учебната 2016/2017 година  показва, 

че учениците, които се явяват на олимпиади са най-добрите по учебните предмети и 

са мотивирани за участие и надпревара със своите връстници от областта и 

страната. 

  

 

           

                          
             

                                                                                                   

                                                                                                                                         

 

                                            

 
 

                                                                                                                                                            


