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ГОДИШЕН ПЛАН
НА 33 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ„СВЕТАСОФИЯ”

за учебната 2018/19 година( приет на заседание на педагогическия съвет с протоколМІЗ /04.09.2018г.)

РАЗДЕЛ І
Кратък обективен анализ и оценка на действитслното състояниена дейността на
училището

Дейностите в 33 ЕГ “Св. София”през учебната 2017/2018 година са проведени
съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището са се обучавали 400
ученици, разпределени в 19 паралелки в дневна форма на обучение и 10 ученика в
самостоятелна форма на обучение.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности,
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост научебно-възпитателния процес (УВП). Правилното планиране на УВП е решаващо
условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката наобучение в училището. Постигнатите много добри резултати от УВР са благодарение
на създадените добри условия на УВП. Постигнати са успехи по следните направления:› В 33 ЕГ са обучавани 410 ученици в 19 паралелки* Завоювани са спортни отличия на общински и градски състезания› В училището са разработенидокументи свързани с осигуряване на качественотообразование, а именно : училищна програма за повишаване качеството наобразованието, вътрешно училищни критерии за установяване качеството наобразованието, механизъм за мониторинг и контрол на качеството. механизъм за

ранно предупреждение.
През угч.2017/18г. в 33 ЕГ са работили 29 учители, в това число

1

директор, І

зам-директор, 1

педагогически съветник. С висше образование - 29 учители.Възпитателната работа се организирала от класните ръководители и ПС.
› Извънкласните дейности, провеждани в училището, са част от проекта „ТВОЯТЧАС” като са функционирали 7 клуба по интереси и 4 клуба за преодоляване на
пропуските в обучението на учениците. Интересът към тях потвърждаванеобходимостта такива форми на извънкласна работа, които да стимулират
творческата активност на учениците.
› Училището работи и по проекти на СО /“Нашият училищен спортен празник“, „Младежкия свят и доброволчеството“/. Училището кандидатства и с проект попрограма Ерасмус +. Необходимо е преподавателите да проявяват по-голямаактивност в търсенето на възможности за кандидатстване по проекти и програми,защото това ще засили, както самочувствието им, така и интереса на учениците къмучебната работа.
* През изминалата учебна година квалификациятта на преподавателите беше
приоритет за ръководството на 33 ЕГ. Съвместно с „Училища БГ“ се проведеобучение за работа с платформата „Учителско портфолио“, 7 преподавателипреминаха квалификация за придобиване на практически умения за работа с
презентации, както и представяне на такива. Трима преподаватели по БЕЛ
придобиха по

1 квалификационен кредит като резултат от допълнителна



квалификационна дейност. Допълнителна квалификация преминаха както
педагогическия съветник, така и замдиректорът по УД и директора на гимназията.
Във връзка с прилагането на Регламентът за защита на личните данни допълнително
обучение преминаха директорът на училището и ЗАС.
* За качеството на УВР говори и факта, че наши ученици заемат призови места не
само в областта на спорта /волейбол, футбол и тенис на маса/, но и в
чуждоезиковата подготовка.
› Все още недостатъчно активна е работата на Ученическия парламент. От

участниците в него се очаква да проявяват инициативност, да предлагат и да
работят за реализирането на идеи, в които да се включват по-голям брой ученици,
които да се чувстват значими. Не трябва да се пропуска факта, че ученици от 11

клас проявиха интерес и организираха няколко посещения в близките основни
училища с цел рекламиране дейността на нашето училище.
› Учениците ни се представиха добре на ДЗИ по време на майска сесия. От явилите
се 99 ученика само един ще полага изпит по време на август-септемврийската сесия
на ДЗИ.

Посочената цел, както и изграденият положителен образ на училището в
ПОСЛСДНИТС ГОДИНИ, предопределят СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТСТНИ ЗЗДЗЧИІ

Іх)

КА)

и:

10.

11.

І. Осигуряване на ефективност на учебно-възпитателната работа чрез
създаване на условия за задоволяване на потребноститеи интересите
на учениците, прилагане на ДОС, формиране на нормативна култура
и компетенции на преподавателския екип и екипа за управление.

Осигуряване на условия за пълноценен учебен процес.
Въвеждане на училищни планове, съобразени с ДОС
възможностите на училището и интересите на учениците.
Специализация на училището в чуждоезикбвата подготовка.
Издигане на равнището на подготовката по български език и литература във всички
етапи на обучение на средната степен на образование
Чрез профилираното обучение да се работи за надграждане равнището на знания,
умения и компетенции в съответния клас, както и подготовка на зрелостниците за
постигане на добри резултати на ДЗИ, за прием във ВУЗ и положителни нагласи за
житейска и професионална реализация.
Въвеждане на информационните и комуникационни технологии в учебния процес и
в управлението на училището чрез обновяване и модернизиране на материалната
база.
Стимулиране на дейностите и изявите на учениците на различни нива.
Стимулиране на учителите за повишаване на квалификацията А професионална и
личностна чрез ВПРЗ, възможностите за диференцирано заплащане, еднократно
финансово стимулиране зае 24 май, както и размера на ДТВ.
Поддържане на материалната база с помощта на родителите, Обществения съвет,
учениците, учителите.
Организиране и участие на преподавателите в различни квалификационни форми,
форми за обмяна на Добри практики училища от различнирегиони.
Създаване на вътрешна нормативна уредба, осигуряване на ясни и точни правила за
обучение и труд, на точно определени задължения и отговорности. на
регламентирани процедури.

ІІ. Гражданско образованиеи възпитание.
1. Изграждане на култура на поведение в училищната общност, готовност за

участие в общоучилищния живот и чувство за принадлежност към 33 ЕГ „Света
София“.

за учебния план,



2. Формиране на модели за поведение през свободното време на учениците и
модели за работа в екип чрез участие в извънкласни форми на работа.

3, Създаване на умения и нагласи за здравословен начин на живот чрез развитие на
различни видове спорт и туризъм и участие в спортно-туристически училищни
форми.

4. Формиране на екологична култура и култура за устойчиво развитие.
5. Възпитание в толерантност и съпричастност към ученици с обучителни

проблеми и специални образователни потребности и желание за тяхното
интегриране.

6. Създаване на училищни клубни форми, свързани с изкуството и културата.
7. Делегиране на отговорности на УП по отношение на подготовката и издаването

на училищен вестник, организиране и провеждане на училищни кампании и
други инициативи, опазване на материалнаата база, помощ при осигуряването на
сигурността и добрия ред в училище.

8. Привеждане на управлението на 33 ЕГ в съответствие с европейските норми и
принципите на гражданското общество за прозрачност, за делегиране на права и
отговорности, за контрол при изпълнение на функциите на длъжностите, за
партньорство с ученици и родители.
ІІІ. привеждане на обучението в съответствие с европейските показатели

за качествено обучение.
1. Сътрудничество с УН, УП, държавни и местни органи на управление при

планиране и реализиране на стратегията за развитие на 33 ЕГ, както и
разработване на вътрешна уредба за организация, управление и контрол на
училищните дейности.

2. Прозрачност в училищния живот чрез популяризиране , организиране и
провеждане на „Седмица на отворените врати“ за посещение на учебни часове
от родителската общност.

. Изграждане на по-гъвкава система за информация, реализиране на дейности,
административен контрол на резултатите, оценка и обратна връзка.

4. Кариерно развитие, стимулиране на продължаващото обучение на учителите
като предпоставка за иновативност и качествено образование,
вътрешнометодическа квалификация, мотивация на младите хора за участие и
активно включване в обществения живот, кариерно ориентиране и
консултиране на учениците.

5. Реализиране на училищна политика за менторство и подкрепа на ученици и
учители.

6. Оптимизиране на пропускателния режим и мерките за сигурност.

ь.:

РАЗДЕЛ ІІ.
Мисия на училището

Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и
стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и създаване на
поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от
различни етноси. както и на отговорна гражданска позиция.
Формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността,
стимулиране на творческите заложби на учениците



Формиране на личности С висока интелектуална подготовка и култура и ефективна

обществена реализация. Съхраняване и популяризиране на българския фолклор и

българските традиции.

Визия на училището

Утвърждаване на 33 ЕГ”Света София” като конкурентоспособно училище,

формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им

за социална реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на

педагогическия колегиум, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване

на УВП.
Училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози, да формира знания и

личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда,

уважение към гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към

ученици от етнически малцинства; противодействие срещу проявите на агресивност
и

насилие.

Цеци на училището

с Прилагане на ДОС и нормативните документи, обслужващи системата

о Издигане и утвърждаване престижа на училището.
с Повишаване качеството на учебно- възпитателната работа.

о Даване на добра общообразователнадцодготовка
о Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално

развитие на подрастващите.
о Повишаване квалификацията на учителите. Стимулиране създаването на добри

педагогически практики и апробиране на иновативни педагогически
идеи.

с Ефективна работа с родители, общественост, местна администрация.

Привличане на УН и Обществения съвет като партньори в развитието и

управлението на училището.
с Издигане и утвърждаване името на 33 ЕГ „Света София“ чрез развитие на

ученическото самоуправление и привличане на Ученическия парламент като

партньор в развитието и управлението на училището.
с Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

с Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив
с Изяви в областта на музиката, спорта и изобразителното изкуство

І Интеграция на ученици от етнически малцинства

' Прилагане на училищна ПОЛИТИКЗ за НЗСТЗВНИЧССТВО,МСНТОРСТВО И подкрепа На

УЧИТСЛИТС.

Стратегии в дейността на училището

І Стимулиране активността на учениците в ЗП, в групите по ИУЧ и извънкласна
1ІСЙН0СТ. ЧРЕЗ РЗЗВИВННС СПОСОбНОСТИТС на ТЗЛЗНТИТС И подпомагане на

ИЗОСТЗВЗЩИТЕ УЧЕНИЦИ, децата В НСРЗВНОСТОЙНОСОЦИЗЈІНОПОЛОЖСНИС.



І Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и

тяхното правилно използване.
с Утвърждаване облика на училището и чувството на принадлежност към него от

всеки ученик.
І Обогатяване на материалната база.
с Разнообразяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на

нови форми и методи на обучение.
о Да се внесат качествени промени в съдържанието и организацията на обучение.
о Повишаване ефективността на УВР чрез повишаване професионалната

подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
с Подобряване на вътрешно-училищната и методическата ДСЙНОСТ.

І Гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното и сексуалното
възпитание и превенция на зависимостите от алкохол. тютюнопушене и

наркомании.
с Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните

дейности и подобряване на МТБ. Разработване и спечелване на проекти.
о Утвърждаване на УН като орган, подпомагащ цялостната УВР.

І По-активно взаимодействие с Обществения съвет за решаване на проблеми.

свързани с училищния живот и комуникацията с родителите.

Прноритети в дейността на училището

І Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния
процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и
квалификация на педагогическите кадри.

І Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа
дейност.

о Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
с Финансово управление и контрол.
І Гражданско образование.
о Осъществяване на задължителното обучение до 16 години
о Създаване на условия за участие на учениците в извънкласни и извънучилищни

дейности. съобразени с интересите и потребностите им. за ангажиране на
свободното време.

о задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени
за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за
подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

І Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното
настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната УВР.

о взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с международни
образователни програми на различни неправителствени организации.

РАЗДЕЛ ІІІ.
Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите:

Административна дейност в училище.



Ех)

ь.:

їЈп

Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния материал и на
плановете на класните ръководители. От 20 септември до 6 октомври да се установи
входно Ниво по всички предмети, като се използват подходящи форми и методиДо
15 октомври да се обобщят и анализират резултатите на работни срещи.

отг. учителите, главен учител
срок: 11.09.18г.

Изработване на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията,
сектите и детската престъпност и съгласуването й с РУО на МОН.

Отг.: педсъветник, замдиректор
Срок: м..ІХ.2018 г.

Изготвяне на Списък - Образец
.МА за учебната 2018/2019 година.

Отг.: Директор
Срок: 14.ІХ.2018 г.

Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.
Отг.: замдиректор
Срок: 18.ІХ.2018 г.

За учебната 2018/2019 год. планиране на:

- дати за провеждане на изпити като заповедта за провеждане на изпите се свежда
до знанието на заинтересованите лица- 3 работни дни преди изпита, а в деня на
изпита квесторите получават попълнени протоколи за дежурство;

Отг.: 3ам.директор
Срок: постоянен.

- нуждите от педагогически кадри;
Отг.: директор
Срок: постоянен

- необходимата учебна и училищна документация;
Отг.: домакин
Срок: Х/.2018 г.;2019г.

- Квалификация на педагогическите кадри, родителски срещи, спорт, отдих и

туризъм.
Отг.: замдиректор
Срок: м.О9.2018г.

Запознаване на ПСДЗГОГИЧССКИЯ И НСПСДЕІГОГИЧССКИЯ персонал С формите на насилие
И С механизма за ІІрОТИВОДСЙСТВИЯна уЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МСЖДУ децата И УЧСНИЦИТС

В училище у

ОТГ.: ПСДЮЪВСТНИК,зам.директор '
Срок: м.11.2'018г. '

. ОГІРСДСЛЯНС на КООРДИНЗЦИОНСН СЪВЕТ СЪС ЗЗПОВСД на Директорана УЧИЛИЩСТО
Срок: м.10.17г.

. запознаване на УЧСНИЦИТС И РОДИТСЛИТС С фОрМИТС На насилие И С механизма за
ПРОТИВОДСЙСТВИС на УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МСЖДу децата И УЧСНИЦИТС В уЧИЛИЩС ПО РСД,

определен ОТ ДИРСКТОРЗ На УЧИЛИЩСТО
Отг. Кл.ръководители



Срок : м.09.2018г.
7. Изготвяне на план за работа в есенно-зимни условия и осигуряване на нормален

учебен процес.
Отг.: домакин
Срок: м.1О. 2018г.

8. Планиране на дейности за работа на училищните комисии към ПС.
Отг.: зам.директор
Срок: м.О9.2018г.

9. Участие в столични, регионални и национални програми и проекти за обмен на
добри педагогически практики.

Отг.: замдиректор, главни учители, директор
Срок: постоянен

10. Изработване на училищен план за насърчаване и повишаване на функционалната
грамотност на учениците и училищни Дейности по целите и мерките на
Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за
насърчаване и повишаване на грамотността.

Отг.: директор
Срок: м.1О.2018г.

координиране и взаимодействиес:
- Легитимни институции във връзка с осигуряване на безопасни условия на обучение,
възпитание и труд
-РЗИ-във връзка с осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на
учебно- възпитателния процес
-КАТ-организация и съдействие при обучението по „Безопасно движение”,
организиране на конкурси и мероприятия "

-Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с неправителствени
организации. фирми, общински организации.

Социално битова и стопанска дейност в училището.

1. 'Гехнологизиранена основните процеси на въвеждане на информацията.
Отг.: ЗАС, технсекретар, замдиректор
Срок: постоянен

2. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.
Отг.: домакин
Срок: м.ІХ.2018 г.

3. Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на
атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на училищното имущество.

Отг.: педагогически специалисти
Срок: постоянен

4. Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства -интерактивни бели дъски, проектори, лаптоп, достъп до интернет.
Отг.: директор, счетоводитещдомакин



Срок: постоянен

5. Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.
Отг.: домакин
Срок: постоянен

6. Реализиране на планираните строително-ремонтните работи /ограда, двор на
филиала/

Отг.: директор
Срок: ІН.2019 г.

7. Провеждане на медицински прегледи на учениците. Реализиране на мерки за
подобряване на здравната хигиена в училище

Отг.: Здр. органи
Срок: постоянен

8. Организиране на свободното време на ученици и формиране на нагласи за
здравословен начин на живот.

Отг.:зам. Директор, главни учители, клръководители
Срок: постоянен

9. Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците.
Отг.: пед.съветник
Срок:О2.Х.2017г.

1 1. Организиране и провеждане на тържества ввв връзка с откриване на учебната
година, честване на деня на учителя, Деня на народните будители, Коледни
тържества/ благотворителен базар, благотворителна изложба/, 3-ти март, Великден
/благотворителност и милосърдие/, патронния празник на 33 ЕГ/м.декември/, Деня
на чуждите езици, изпращане на зрелостниците, 24 май.

Отг.:Директ0р. комисия за училтържества,
Срок: постоянен

12. Разработване и участие в проектни дейности и международни инициативи..
Отг.: директор, ПК към ПС
Срок: постоянен

13. Подготовка на учениците, организация и провеждане на олимпиади, кръгли маси,
дискусии, състезания и конкурси.

Отг.: УР. всички учители
Срок: постоянен

14. Актуализиране на училищния сайт с оглед информиране напобщественосттаза
историята, традициите, постиженията, качеството на обучение и образование в 33 ЕГ,
възможностите за стимулиране на интересите на учениците и др..

Отг.: директор, пед.съветник, гл.учители
Срок: постоянен

15. Разработване на електронен вестник за представяне на училищния живот.



Отгддиректор, замдиректор, кл. р-ли, педагогически съветник
Срок: постоянен.

16. Изработване на училищна програма за образователна интеграция на ученици от
етнически малцинства и други националности..

Отг.: директор, замдиректор, лед. съветник
Срок: 092018 г.

Провеждане на външно оценяване на учениците.1. Провеждане на онлайн външно оценяване на учениците от Х клас
Отг..: замлиректор, клръководители на 10 клас; учител ИТ
Срок: м.06.2019г.

Квалификационнидейност на педагогическия персонал.
І. Теми:
"Демократизиране на учебния процес чрез мобилизиране на родителската активност”

"Оценката на ученическите знания като мотивиращ и възпитателен фактор в учебно-
възпитателния процес."
..Въвеждане на интерактивни методи в обучението за повишаване на мотивацията и
резултатите от УВР”
Обучение по БАК и БДП.
Разработване на проекти.
ІІ. Форми
Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории и други.
ІІІ. Дейности

ДСЙНОСТИТС за реализиране На ОСНОВНИТЕ ЗЗДЗЧИ на квалификационната ДСЙНОСТ СЗ.

ВКЛІОЧСНН В плана за КВЗЈІИФИКЗЦИОННЗ ДСЙНОСТ, КОЙТО е НСРЗЗДСЛНЗ част ОТ ГОДИШНИЯ
ІІЛЗН На УЧИЛИЩЕТО.

Контролна ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩСТО.

Обект и предмет на контролната дейност:
- учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите:
- работата на помощник-директорите, обслужващия и помощния персонал;

Форми на контролна дейност:
:> педагогически проверки:
- превантивни; І

- тематични; 'П

- текущи.
'

3 ЗДМИНИСТРЗТИВНИ ПрОВСрКИІ
~ на училищната ДОКУМСНТИЦИЯ.СВЪРЗЗНЗ С уЧСбНИЯ ПрОЦСС;
- На другата Документация~ техническа И ТСХНОЛОГИЧНЗ, ПО трудовоправните
ОТНОШЕНИЯ С персонала, СВЪРЗЗНЗ С финансовата ДСЙНОСТ;



з проверка по спазването на:
. правилника за вътрешния трудов ред в училището;
училищния правилник;
изготвенитс графици;
правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

- седмично разписание;
~ СФУК:
~ стратегия за управление на риска;
- вътрешни правила за финансово управление и контрол;

- правила за документообработване
- правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и
ТРУдЗ

-- проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО- гр.
София и МОН. на училищната документация, свързана с учебния процес;
-- на другата документация техническа и технологична, документи за
материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала;
финансово-счетоводната документация;
- проверки на социално-битовата и стопанската дейност;

Срокове:
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за
контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

ТСМИ И график на заседанията на ПСДИГОГИЧЕЙКИЯ СЪВЕТ.

м. СЕПТЕМВРИ
1. Актуализиране на стратегия за развитие на училището до 2020г. с приложени към
нея план за действие и финансиране.

. Приемане на провежданите форми на обучение.

. Приемане вариант на провеждане на УВП.
4. Приемане разпределението на часовете от учебния план на педагогическия
персонал.
5. Приемане на училищния учебен план.
6. Приемане на:
- Приемане на годишния план на училището.
- Седмично разписание;
- План на УКБППМН
- План на комисията по БДП.
- Модулите за провеждане на трети допълнителен час по ФВС.
7. Избор на комисии:
- временни: за извършване на определена дейност, след което тяхното съществуване
се прекратява;

І

- постоянни: Комисия по безопасност на движението. охрана на труда и защита при
бедствия; аварии и катастрофи, за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните; комисия за изработване на седмичното разписание;
Комисия по квалификацията; Комисия по качеството; Комисия по етика; Комисия за
училищните тържества; Комисия за дарениятажомисия за стипендиите на учениците.8. Приемане на:

К:)

ІЈ



› Правилник за дейността на училището.
- План за БУОВТ
- Плана за ЗНБАК
9. Приемане мерки за повишаване качеството на образованието.
10.Приемане програма за превенция на ранното напускане на училище.
11. Приемане програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвими групи.
12. Приемане етичния кодекс на училищната общност.
м. ОКТОМВРИ
1. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
2. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения.
3. Запознаване с плана за контролната дейност на директора.
4. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице,
обслужвашо училището.
5. График за класните и контролни работи.
м. НОЕМВРИ
1. Тематичен педагогически съветїизработване портфолио на ученика” и практическо
приложение
2. Други.
м. ДЕКЕМВРИ
1. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник.
2. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици "предупреждение
за преместване в друго училище", "преместване в друго училище до края на учебната
година" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за
навършили 16-годишна възраст".
м. ФЕВРУАРИ у

'~

1, Отчет на резултатите от учебно- възпитателната работа през първия учебен срок и на
дейността на постоянните комисии и методически обединения.
2, Информация за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.
3. Приемане график за провеждане на класни и контролни работи през втори срок.
м. МАРТ
Іїематичен педагогически съвет"Сътрудничеството на педагогическия екип,
семейството и обшествеността”-фокус детето и неговото бъдеще-добри практики,
проблеми - резултати”2.Информация за работата на МО
м. МАЙ
1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по
случай 24
2, Определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване
изискванията на нормативните актове.
3. Ритмичност на проверка и оценка на знанията.Набелязване на мерки за приключване
на учебната година.
м. ІОНИ ~

1. Отчет на резултатите от учебно- възпитателната работа през учебната година и
изпълнението на годишния план на училището. Обсъждане на резултатите от
проверката на изходното равнище на учениците.

. Отчет на резултатите от проведените тестове за външно оценяване

. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.

. Информация за резултатите от контролната дейност през учебната година.

. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
и:

ь

д.)

Іх)



6. Определяне на учениците за допълнителна работа.

Интеграционни мерки на училището.

І. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел
ефективно подпомагане на многообразието училищно въздействие върху
подрастващите.
3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и
издателски фирми, които биха били полезни на училището.
4.Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на
практически опит и идеи между учители и специалисти.
5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел
подобряване на материалната база в училище.
6. Работа със следните институции:

с Център за гражданска защита; Противопожарна охрана; Детска педагогическа
стая

с Нестопански организации;
с Етнографски музей; Музей за история на София; Природонаучен музей
с Медии
с Читалище ~ район Илинден.

7. Съвместна дейност с:
с Полиция;здравни органиюбщинска администрация; охранителни фирми и

агенции
с РУО на МОН;
с училищно настоятелство;
с спортни клубове и дружества;
с социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в

поведението: педагогически консултативен кабинет; национален съвет по
наркотични вещества; център за обществена подкрепа

ВЗЗИМОЦЕЙСТВИС С "ОДИТСЛИТС

с Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна
дейност с Обществения съвет и училищното настоятелство.

с Ангажиране на Обществения съвет и училищното настоятелство при решаване
на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на
задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на
материалната база, избор на учебници, форми за извънкласна и извънучилищна
дейност

с Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане
на синхрон между семейното и училищното възпитание.”

с Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни
мероприятия.

с Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни
проблеми.

с Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
с Изготвяне на табло за информация на родителите.
с Провеждане на родителски срещи:



м. септември
Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището
и. декември
Готовност на учениците за приключване на І учебен срок. Запознаване е училищната
програма за борба с наркоманията, сектите и детската престъпност.
м. април
Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на проблеми на учениците
и училищната база.
м. септември
Среща с родителите на новоприетите осмокласници.

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните :

1.3адачи:
І картотекиране на проблемни ученици с асоциални прояви;
І изясняване на причините. довели до извършване на противообществени прояви;
с организиране на превантивна работа с ученици и родители.

2. Форми на работа-
о провеждане на индивидуални разговори;
о провеждане на психологически изследвания;
І проучване на социални контакти;
І работа чрез методите на пеихоцрамата.
с изработване на портфолио на децата в риск

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на
комисията- план за посредничество при решаване на конфликти.

Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда
и защита при природни и други бедствия.

1. Задачи:
с формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за

успешната адаптация към живота;
о прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да

възникнат в и около него;
с осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на

движението по пътищата;
І поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на

съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;
о формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при

бедствия. отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и
придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

2. Форми на работа:
о теоретическо и практическо обучение на учениците;
І провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;
с превантивна работа.

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на
училищната комисия.



Културно-масоваи спортно- туристическа дейност

1. Да се организират участия на учениците от училището в концерти, конкурси ифестивали на различно ниво.
срок: по покана, представителни изяви
отг.:кл.р-ли,

ФВС, здравословният начин на живот са фактори, които адаптират младите хора към
новите условия на живот, като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се
здравословна и екологична обстановка.

- Да се изработи план за спортната дейност за учебната година.
срок:м.септември
отг: у-ли ФВС

2. По заповед М21038/27.О7.04г. на Министъра на МОН се въведе допълнителен
трети час по ФВС, разработен на модулен принцип по приложен график.

3. Поддържане на тревните площи в двора на училището и оформяне на цветни
алеи

срок: моктомври-април
отг. Домакин. кл.р-ли4. Стимулиране работата на ученически съвет, който да обобщава предложенията и

мненията на всички ученици за осмисляне и организиране на свободното им време
срок: постоянен
отг.Директор

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на
учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива итворчество-изложби. конкурси, състезания
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срок: м.09, м.12, м.03.
отгклръководители

6. Организиране и провеждане на ежегодна рекламна кампания с цел
популяризиране на достиженията на училищния екип.

срок: постоянен
отг.: директор, зам.директор

- Популяризиране на успехите и постиженията на учениците сред родителите,обществеността и връстниците им чрез постоянни изложбимедийни изяви, на уеб-сайта на училището и други.

ЕЈІ

СРОК: ПОСТОЯНСН,
ОТГІПСД-СЪВСТНИК,ГЛУЧИТСЛИ


