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Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 

           гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49;e-mail: office@cherhrab.com 

 

 

 

АНАЛИЗ на анкета за учениците 

 

„Мотивация за учене и позитивна среда“ 

 „Проведената анкета е анонимна. Целта и е да се проучи мнението и нагласите на 

учениците от трети и четвърти клас. Анкетата служи на ръководството и учителите да 

оценят мотивацията за учене на своите ученици с цел да подобрят своята работа. 

Анкетата е попълнена от учениците  чрез Google Forms.   

Анкетата са попълнили 144 ученици. 

 

 

На твърденията: 

 
 

Чувствам се спокоен и добре подготвен, когато идвам в училище.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   За 89% от учениците училището осигурява подходяща среда за протичане на учебния процес , 

децата са спокойни, когато идват на училище.  

Отговор  Брой  Процент  

Да 128 89% 

По - скоро - ДА 13 9% 

Не толкова 2 1% 

Не 1 - 
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Учителите /сутрин и следобед/ ме подкрепят и ми помагат при нужда. 

 

 

 

 

Над  79% от учениците категорично са на мнение, че учителите им ги мотивират  и подкрепят за 

постигане на добри резултати. От 144 ученици двама са отговорили колебливо, а  2 не са доволни от 

подкрепата на учителите си. 

Чувствам се стимулиран да помагам на другите в класа. 

 

 

 

 

 

 
70% от учениците смятат, че трябва да подкрепят съучениците си и да са съпричастни в училищния 

живот. Неуверено в желанието си да помагат на другите са 25% от децата, а 2% категорично 

отказват подкрепата си. 

Отговор  Брой  Процент  

Да - често 114 79% 

Понякога 26 18% 

Не толкова 2 1% 

Почти никога 2 1% 

Отговор  Брой  Процент  

Да - често 101 70% 

Понякога 36 25% 

Не толкова 4 3% 

Почти никога 3 2% 
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Чувствам, че мога да споделя всичко, което ме тревожи с моите учители. 
 

 

 

 

 

 

 

Доверие в своите учители имат категорично 58% от учениците.  Също голям процент /около 40%/ от 

учениците  показват до голяма степен доверие в своите учители. Само малка част от децата -3% не 

споделят с учителите си. 

 

Чувствам се добре в училище 

 

 

 

 

Почти 100 % от учениците на СУ „Черноризец Храбър“ се чувстват добре в училище.  Много малка част от 

децата не са толкова спокойни, но впечатление прави това, че няма нито един отговор /“не“ или „не 

толкова“. 

Отговор  Брой  Процент  

Винаги 83 58% 

Понякога 45 31% 

Често 12 8% 

Почти никога 4 3% 

Отговор  Брой  Процент  

Да  140 97% 

Не толкова 4 3% 
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Идвам с желание на училище. 
 

 

 

 

 

 

Приблизително еднакъв е отговорът научениците относно желанието за учене и за и посещение на 

училището - 87% категорично заявявят положаителното си отношение към училището и ученето за 

смутка на 12 %, които са уклончиви в отговора си „поняког“. Само един ученик е отговорил категорично -

„не“. 

Уча с желание. 

 
 

 

 

 
 

 

Отговор  Брой  Процент  

ДА - винаги 125 87% 

Понякога 17 12% 

Почти никога 2 - 

Отговор  Брой  Процент  

ДА - винаги 126 87% 

Понякога 17 12% 

Не 1 - 
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Любимият ми предмет е: 

 

Учебен предмет Брой 

отговори 

Процент 

Математика 68 47% 

Физическо възпитание 28 19% 

Бълг. език и литература 17 12% 

Английски език 15 10% 

Компютърно моделиране 11 8% 

Изобразително изкуство 11 8% 

Технологии и 

предприемачество 

7 5% 

Човекът и обществото 3 2% 

Човекът и природата 3 2% 

Музика 3 2% 

Всички са ми любими 2 1,30% 
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Най-малко любим предмет ми е: 

 

Учебен предмет Брой 

отговори 

Процент 

Математика 19 13% 

Физическо възпитание 3 2% 

Бълг. език и литература 18 13% 

Английски език 13 9% 

Изобразително изкуство 8 6% 

Технологии и 

предприемачество 

5 3% 

Човекът и обществото 13 9% 

Човекът и природата 5 3% 

Музика 16 11% 

Нямам такъв/не знам 44  31% 
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Какво според теб означава "спокойна ученическа среда"? 
Отговор  Брой 

отговори 

Процент 

Спокойна, доброжелателна атмосфера в часовете и 

междучасията 

114 79% 

Толерантно отношение на учениците един към друг 44 30% 

 

Място без конфликти и проблеми 

50 35% 

   
Всички анкетирани са на мнение, че „спокойна ученическа среда“ е място където децата се чувстват 

спокойно, място без конфликти и с доброжелатела атмосфера. Отново процентът на учениците, които се 
чувстват спокойно в училище и смятат, че средата е спокойна е 78% . Процентът на децата, които не 
смятат, че средата в училище е спокойн е същия като на тези, които не идвата с желание в училище - 

около 2%. 

Считате ли, че Вашето училище е училище със спокойна ученическа среда 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Отговор  Брой  Процент  

ДА 113 78% 

Понякога 25 17% 

Не толкова 4 3% 

Не 2 2% 
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Виждал ли си да се случват проблеми и конфликти сред децата? 

 

 

 

 
Около 70% от учениците съобщават, че са ставали свидетели на проблемни ситуации и конфликти в 
училище - най-често в класната стая или на двора. Само малък процент /около 16%/ не съобщават да са 
виждали такава ситуация. 

Ако си виждал, къде си виждал да се случват такива лоши постъпки? 
Отговор  Брой 

отговори 
Процент 

В класната стая 65 45% 

В двора на училището 36 25% 

На улицана 11 8% 

В коридорите /по стълбите/ 10 7% 

В тоалетните 7 5% 

Не в училище 1 - 

Не съм виждал/а; Никъде 13 9% 

Навсякъде 1 - 

   
 

 

Отговор  Брой  Процент  

Понякога 58 40% 

Случвало се е 41 29% 

Не - никога 23 16% 

Да - често 22 15% 
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Във Вашия клас или занималня има ли много ученици, които често 

участват в конфликти и проблеми? 

 

 

 

  

  

Впечатление прави това, че учениците, които не са ставали свидетел и не са участвали в конфликти е 
около 80%, а тези, които съобщават, за съученици, участващи в плоблеми са  17% . Три деца съобщават, 
че повечето им съученици участват в конфликти и проблеми. Категорично почти всички ученици са 
наясно кого да потърсят при конфликт или проблем. Важно е това, че децата знят правилата в училище и 
това, че когато се спазват самите деца са по-спокойни и организирани. 

Към кого се обръщаш ако станеш свидетел на конфликт или проблем? 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Отговор  Брой  Процент  

Не 57 39.6% 

Не толкова 57 39.6% 

Да 25 17.4%  

Повечето ми съученици 3 2% 

На улицата 2 1.4% 

Отговор  Брой  Процент  

Към учител  136 94% 

Към съученик  4 3% 

Към възрастен /родител или учител/ 3 2% 

Към никой, рядко към учителя 1 - 
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В кой клас учиш в момента? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- ти клас 79 отговора 

III -ти клас 65 отговора 
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На въпроса: 

1. Смятате ли, че нашето училище мотивира Вашето дете да постига по-добри резултати?   

Отговор Брой Процент

Да 10 41.67%

Не 2 8.33%

По-скоро да 11 45.83%

По-скоро не 1 4.17%  
      

 Над 41% от родителите са на мнение, че училището мотивира децата за постигане на добри 

резултати в лицето на ръководство, преподаватели, материална база и организация на различни 

мероприятия, свързани с индивидуалните потребности на децата. За част от родителите водещ 

фактор е, че децата им идват с желание на училище.  10 % от анкетираните не смятат, че 

мотивиацията в училище е достатъчна, но не дават коментар и обосновка за мнението си. 

На въпроса: 

2. Считате ли, че организацията на учебния ден (начин на преподаване, подготовка на 

домашните работи, организация на занималнята, раздаването на закуски/плодове, столово 

хранене) удовлетворява потребностите на Вашето дете? 

Отговор Брой Процент

Да 9 37.50%

Не 1 4.17%

По-скоро да 13 54.17%

По-скоро не 1 4.17%  
  

    Организацията на учебния ден удовлетворява потребностите на учениците, смятат  37%  от 

анкетираните родители.  Те са доволни от учебно-възпитателния процес, начина на поднасяне и 

преподаване на материала и  подготовката  на домашните раб.  Като препоръка, 29,16 %  дават, че 

трябва да се подобри качеството на предлаганата храна в стола и лавката. 

 

 

На въпроса: 

3. Считате ли, че училището осигурява подходяща среда за учебния процес?  (учебни 

помещения, подходящи мебели, техническо оборудване, ученически униформи) 

 

Отговор Брой Процент

Да 19 79.17%

Не 0 0.00%

По-скоро да 4 16.67%

По-скоро не 1 4.17%  
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   За 79% от родителите училище СУ " Черноризец Храбър" осигурява подходяща среда за 

протичане на учебния процес , чрез предоставянето на богата материална база - учебни 

помещения, подходящи мебели, техническо оборудване/ интерактивни дъски/, ученически 

униформи. Всичко това изгражда един цялостен и завършен облик на училището, което се стреми 

да задоволи потребностите на своите възпитаници във всички сфери на училищния живот. Има 

предложения за още един варант на учебна униформа - 1 бр., по-големи помещения - 1 бр., по-

богато техническо оборудване - 2 бр.  

 

На въпроса: 

4. Смятате ли, че се организират достатъчно инициативи в училището?  (конкурси, състезания, 

тържества, базари, срещи с писатели и др. ) 

 

Отговор Брой Процент

Да 18 75.00%

Не 0 0.00%

По-скоро да 4 16.67%

По-скоро не 2 8.33%  
      

Над 90% от родителите са удовлетворени от извънкласните дейности и инициативи, които 

предлага СУ " Черноризец Храбър". Все пак 8% смятат, че трябва да има повече клубове по 

интереси, състезания по Български език и Математика.  Да се организират обучения извън 

рамките на училището и по предложение на самите деца.  Децата да се насочват към спорт, 

музика и изкуства - според личните предпочитания и способности на децата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На въпроса: 

5.  Харесва ли Ви училището, в което учи Вашето дете? 

Отговор Брой Процент

Да 19 79.17%

Не 0 0.00%

По-скоро да 5 20.83%

По-скоро не 0 0.00%  
     

 79% от анкетираните родители са доволни от избора на училище за своето дете като за 

това изтъкват цялостната организация на учебния процес, екипа от педагози работещи с децата 
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им,  богатата материална база, удобството и близостта до дома. Има препоръка да се възстанови  

сутрешната физзарядка, преди започване на учебния процес. 

 

На въпроса: 

6. Смятате ли, че дисциплината в училище е важна? 

Отговор Брой Процент

Да 23 95.83%

Не 0 0.00%

По-скоро да 1 4.17%

По-скоро не 0 0.00%  
       Категорично 100% от анкетираните родители са на мнение, че дисциплината е много важна в 

училище, за да бъдат спокойни както те, така и децата им.  Знаейки правилата в училище и 

придържайки се към тях, децата ще бъдат по-спокойни и организирани при изпълнение  на 

собствените си задължения. 

 

На въпроса: 

7. Смятате ли, че родителите трябва да се включат в училищния живот и  с какво точно? 

 

Отговор Брой Процент

Да 17 70.83%

Не 3 12.50%

Без коментар 4 16.67%  
    70,8 % от родителите смятат, че трябва да участват и подкрепят децата си  в училище, да бъдат 

съпричастни в училищния живот .  Това трябва да става със съвместното партньорство  на  

учителите, съвместни изяви дете-родител, спортни игри, предложения и идеи, открити уроци. Все 

пак 29,1 %  нямат отношение и препоръки към живота в училище.  Изказани са мнения и на 

родители нежелаещи да участват и да се намесват в училищния живот - 3 бр.  и на такива без 

коментар - 4 бр.  

 

На въпроса: 

 

8. Какво бихте искали да се подобри в училището? 

Отговор Брой Процент

без препоръки 6 24.00%

с препоръки 19 76.00%  
     

 79.1%  от родителите са дали препоръки от, които: желание за още мероприятия, на които 

да присъстват и те самите( състезания)-1 бр. отг., " Ден на отворените врати" - 1 бр.отг. , 

компютърно обучение - 1 бр. отг., извънкласни школи - 1 бр. отг.  Предложение на родителите е в 

стола да се  предлагат плодове и прясно изцеден сок, което е свързано със здравословното 
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хранене на децата. По-голямо разнообразие в менюто за обяд  и на предлаганите артикули в 

лафката. Смятат, че цените  са завишени и също така апелират към по-добро отношение в 

обслужването от страна на персонала в стола. Това мнение е споделено от 33% от анкетираните.                                                                                                                                        

 

На въпроса: 

9. Какви препоръки бихте отправили към ръководството? 

 

Отговор Брой Процент

без препоръки 10 41.67%

с препоръки 14 58.33%  
         

 58% от родителите са дали отговор на този въпрос, препоръките се отнасят до: 

        1. Контрол  на столовото хранене и предлаганите артикули в лафката/ цени/ - 4 бр. отг. 

        2. Подръжка на по-голяма хигиена в санитарните помещения - 1 бр. отг. 

        3. Да продължава да се държи на дисциплината - 3 бр. отг. 

        4. Подбор на качествени педагогически кадри - 1 бр. отг. 

 

    На въпроса: 

10. в кой клас учи детето Ви? I - ви,  II- ри, III-ти, IV -ти 

 

Отговор Брой Процент

I-ви 1 4.17%

II-ри 5 20.83%

III-ти 4 16.67%

IV-ти 14 58.33%  
 

 

На въпроса: 

11. Кой попълва анкетата?  

Отговор Брой Процент

баща 3 12.50%

майка 20 83.33%

друг 1 4.17%  
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