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І. АНАЛИЗ на действителното състояние на дейността на училището за
учебната 2015 / 2016 година
Цялостната дейност на СОУ ”Н.Й. Вапцаров” през учебната 2015/2016 година
протече съгласно залегналите в годишния план задачи и цели. В училището се
обучаваха 561 ученици, разпределени в 26 паралелки.
В училището е създадена система за организация по всички видове дейности,
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и
непрекъснатост на образователно-възпитателният процес /ОВП/. Постигнати са
успехи в следните направления:
Силни страни в развитието на училището

Профилираните паралелки и паралелките със ЗИП допълват идеята за
пазарно ориентирана структура на училището;

Численият състав съответства на нормативните документи;

изпълнен план-прием на 100%

Квалификацията на учителите дава надежда за по-добри резултати на
изхода;

Добър интериор на вътрешната среда- добре обзаведени класни стаи и
коридорни пространства

Добър микроклимат в колектива.

Подборът на кадрите се извършва с конкурс или събеседване;

Много добри резултати на НВО и ДЗИ.

Отлични резултати при участието на наши ученици в общински, областни
и национални състезания, конкурси и олимпиади;

Добре структурирани и работещи МО;

Добра работа с деца със СОП, съвместно с ресурсните учители;

Добро управление на финансовите средства в условията на делегиран
бюджет;

Модернизирани компютърни кабинети;

Работещо училищно настоятелство;

Увеличение на броя на учениците;

Добра организация на работата в ПИГ;

Подобрение на МТБ, бели дъски, телевизори, климатици, три компютърни
кабинета, което влияе благоприятно върху учебния процес;

добро представяне на учениците от 4-ти клас на тестовете за външно
оценяване през май 2015 г.;
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добро представяне на учениците от 7-ми клас на изпитите по БЕЛ и
Математика за паралелки с прием ;

много добро представяне на зрелостниците на ДЗИ;

много добро представяне на олимпиади и национални конкурси;

малък брой поправителни изпити и ученици за поправка на оценка;

много силен акцент върху възпитателната работа .

2.Слаби страни в развитието на училището, трудности и проблеми

Нарастване броя на учениците, които живеят в трудна семейна среда или
без родители;

Слабо партниране с родителите в прогимназиален и гимназиален етап;

Слаба приемственост между начален, прогимназиален и гимназиален
етап;

Мотивиране на учениците чрез тяхната изява е свързано с финансиране на
участията в национални и международни състезания, конкурси, пленери и
др.Изключително ограничени са средствата и липсва бюджет за това
направление;

Липса на средства за поддържане на МТБ и модернизиране на физкултурен
салон, библиотека, конферентна зала, концертна зала

Ограничени средства за финансиране на кръжоци и извънурочни
дейности;

Липса на финансови средства за модернизиране на кабинетите с
интерактивни дъски, мултимедия и телевизори за използване на електронните
учебници по различните учебни дисциплини;
3.Благоприятни възможности


Промени в законодателната уредба;


Разработване на общинска политика насочена към младите хора, която
позволява финансиране на малки проекти,разработени и реализирани от
младежки групи;

Министерството се старае да поставя все по-малко ограничения и да
направлява по нов начин, да стимулира социума за по-голяма активност и
ангажираност към училищния живот.Обръща се голямо внимание на качеството
на образованието, качеството на работа, резултатите от НВО и ДЗИ, годишните
отчети.

Демографските, етническите промени, измененията на технологиите,
европейската и глобална кооперация засягат училището. То трябва да
удовлетвори различни изисквания и очаквания, да осъществява диференциран
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подход, да внедрява нови технологии, да създава условия за развитие на
личността.

Изменение на концепцията за организация на училището. То получава
възможност самостоятелно да реагира и определи своята политика и ориентация.

4.Заплахи:

Демографски срив и тежка икономическа ситуация за Силистра и региона
са причина за емиграцията на много от младите семейства и отлива на деца от
училище;

Ниска мотивация за учене и постигане на високи резултати при една
немалка част от учениците ;

Никой не контролира участието на родителите и семейството в процеса на
възпитание. Наблюдаваме семейства с абдикация от родителските си задължения
и липса на постоянен ангажимент към възпитанието на децата.

Няма обществена политика, която да даде възможност за овладяване на
негативните тенденции в работата с учениците, нормативната база по отношение
на проявите на девиантно поведение е остаряла и не работи.

Капсулиране и маргинализация на отделни етноси, водещи до ширеща се
неграмотност сред тях;

Неудовлетвореност на учителите от работата-нисък социален статус на
професията, недобро заплащане на труда на учителите, висок стрес на работното
място;

Отлив от професията, застаряващи кадри, в близко бъдеще липса на добре
подготвени и мотивирани за работа кадри;

Недостатъчни средствата за издръжка на училището, то не е способно със
собствени средства да поддържа и модернизира голямата си застроена площ и
МТБ.

Неблагоприятна конкурентна среда

Годината започва с реновирани класни стаи за І-те класове, V-те класове, VІІІми профилиран клас, ІХ клас. Създадени са добри условия за провеждане на
ефективен и качествен учебно- възпитателен процес.
Оптимизирана е организационната структура на училището, обезпечена е на
годишната натовареност на учителите.
Необходимо е:

да продължи работата по гражданското образование на учениците;
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да се прилага по гъвкав подход при наличие ни противообществени прояви
и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни;

да се усъвършенства вътрешно - училищната система за
квалификационната дейност на учителите и дейността на МО;

да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се
привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните
проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите
към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база;

активно да се работи за внедряване на новите методи на обучение.

издигане авторитета на работещите в сферата на образованието като
творчески личности с достойно обществено положение.

мерки за насърчаване на грамотността .

ІІ. МИСИЯ на СУ „Никола Вапцаров“: СУ «Никола Вапцаров» осигурява
за учениците от гр. Силистра и близките села Айдемир и Калипетрово
качествен образователно-възпитателен процес чрез създадена оптимална
училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите
и поддържане на интерес и уважение към потребностите на децата.
Стремежът на педагогическият екип е да даде трайни и полезни знания и да
формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда,
с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно
поведение.

ІІІ.
ВИЗИЯ:
Вярваме, че СУ «Никола Вапцаров» ще се утвърди и
разшири като културно-образователен център за формиране на автономни
личности, владеещи полезни компетентности, способни да ги развиват и
прилагат за себе си и в полза на общността. Това би довело до постигането
на висок социален статус и устойчив във времето имидж на училището и
постигане на равновесие с променящата се динамична социална среда.
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ІV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
- Високо развитие на: подготовката по БЕЛ, чуждоезиковата подготовка,
подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по
математика.
- Формиращо оценяване и самооценяване.
- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност
– ученици, учители и родители.
- Висок професионализъм на педагогическия екип.
- Ефективна управленска дейност
- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените
организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на
младите хора.
- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традициите
училищния живот.

и ритуалите в

V. ДЕЙНОСТИ:
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
№
1

2

Дейности

Срок

Осигуряване на 100% обхват на подлежащите Септември,
за обучение ученици от І клас.
2016
Провеждане на оценяване на входно и изходно
равнище на знания на учениците и
предприемане на необходимите мерки за
преодоляване на констатираните пропуски.

19.10.2016
28.05.2017

Отговорник
Учители,ЗДУД

Учители,
ЗДУД

3

Водене на отчет учениците, непосещаващи ежемесечно
редовно учебни занятия и осъществяване на
системна възпитателна работа с тях.

4

Осъществяване на системен, обхватен и ежемесечно
обективен контрол на постиженията на
учениците.
Извършване
на
задълбочен
многопосочен анализ на резултатите от
обучението

учители

5

Използване на вариативни форми и методи за постоянен

учители

Учители,
ЗДУД
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проверка знанията и уменията на учениците.
6
7

8
9

10

11

12

15.09.2016г.
30.07.2017г.

Стриктно спазване на годишните тематични
разпределения по всички учебни дисциплини.

Учители,
ЗДУД

Последователно въвеждане на интерактивни
методи на обучение и на новите ИКТ във
всички учебни дисциплини.

до
30.05.2017г.

Учители,
ЗДУД

Изграждане на система за мотивиране на
учениците за системен труд и постигане на
високи резултати

Ноември,2016

ЗДУД,
Председатели МО

Създаване на система
за допълнителна работа с ученицитеизоставащи и напреднали

15.10.2016

ЗДУД, Гл.учител

Стриктно спазване на часовете за консултации
с ученици по различните учебни дисциплини

Октомвриюни,
2016/2017

Провеждане на пробни зрелостни изпити и
проверка на готовността в ІV, VІІ клас за НВО

март, април,
2017

Оптимизиране на държавния план -прием за
учебната 2016/2017 година

Март, 2017

учители

Учители,
ЗДУД
Директор

ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНОТУРИТИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
№
1
2

3

Дейности

Подготовка на учениците за отлично
представяне на олимпиади в различните
куртурно-образователни области
Провеждане на олимпиади по:
•
Математика
•
Български език и литература
• Химия
•
Биология
•
География
•
История
•
Информационни технологии
•
Физика
Спортни мероприятия
Организират се в съответствие със
Спортния календар на училището, който е
неразделна част от този план.

Срок

Отговорник

Октомври-януари

учители

Съгласно
нац. календар

Гл.учители
ЗДУД

Съгласно
спортния
календар

Д.Маринов
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4

Участие в общински, областни спортни
състезания

5

Повготовка и участие в литературни
конкурси, ре

6

Ученически спортни състезания между
класовете-спортни игри футбол, волейбол

7

Национален конкурс и поход „Шейх
Бедредин”

8

Конкурс за рисунка на тема „Трифон
Зарезан”

Съгласно
общински и
национален
спортен календар

Октомври,2016
Ноември,2016

Февруари,2017

Д.Маринов

Катедра”Физическа
култура и спорт”
МО ОНГО

Катедра „Из.
изкуство”

9

Рецитаторски конкурс „Духът на българина”

Март,2017

10

Участие в състезание „Знам и мога”

Март,2017

Начални учители

11

Национално състезание „Земята извор на
живот”

Март,2017

МО природни
науки

12

Участие на фолклорните състави и
изпълнители в областни и Национални
фолклорни конкурси

13

Национални конкурси и походи „ По
стъпките на четата Таньо войвода” и „ По
стъпките на Ботев”

14

Организация и подготовка за абитуриентски
бал.

Национален
календар
Май,2017

Май,2017

МОБЕЛ

Катедра ”Музика”

МО ОНГО

Клуб
„Абитуриент”, кл.
рък. ХІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ
№
1

Дейности
Европейска седмица на мобилносттадискусия в часа на класа по темата
безопасност на движението

Срок

Отговорник

Септември,2016

Кл.ръководители
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2

Европейски дни на наследството-посещение
на изложби , музеи

Септември,2016

МО ОНГО

3

Ден на европейските езици

Септември,2016

МО ЧЕО

4

Ден на народните будители

Октомври,2016

МО БЕЛ

-участие в литературен конкурс
-изготвяне на информационен кът
5

”Ден на благодарността”

Ноември,2016

МО ЧЕО
Грета Вълчева

6

Патронен празник на училището/ програма
за дейности

Декември,2016

Всички МО, по
програма

7

Коледни тържества.

Декември,2016

Кл.рък. и класни
съвети,

8

Толерантност към различните- дискусионно
студио

9

Любовта е в нас-празник посветен на
любовната лирика

Януари,2017
Февруари,2017

Грета Вълчева, Т.
Добрева
МО БЕЛ и
МО ЧЕО

10

Честване на национален празник-3март ,
Освобождение на България

Март, 2017

МО ОНГО

11

Ден на жертвите на Холокост

Март,2017

МО ОНГО

12

Ден на Земята

април.2017

Всички учители

13

Ученическо изложение за Деня на планетата
Земя “Даровете на земята,водата и въздуха”

Април,2017

МО ПН

14

Ден на Европа

9 май,2017

всички МО

15

Номинации за призове в различните
категории-„Първенец на випуск”, „Учител на
годината”.

Май,2017

МО, кл.рък. ХІІ
клас

16

Традиционен концерт “Майски фойерверк”

Май,2017

МО БЕЛ, МО
Изкуства-музика,
из.изк,
хореография
10

СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – СИЛИСТРА
За европейска култура
17

Традиционен концерт на учениците от
начален етап „Дъга“

Май, 2017

Учители начален
етап

АДМИНИСТРАТИВНА , СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ
№

Дейности

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
1
Изготвяне Списък Образец 1
2
Изготвяне на седмичното разписание
3
Годишен план за дейността на училището
4
Годишни тематични планове на учителите
Годишни планове на методическите
5
обединения и училищни комисии
6
План за квалификационна дейност
7
План за работа при зимни условия
8
Актуализиране на училищните правилници
и планове
9
Актуализиране на:
9а

Срок
25.09.2016г.
10.09.2016г.
11.09.2016г.
11.09.2016г.
09.10.2016г.
09.10.2016г.
10.11.2016г.
25.09.2016г.

Отговорник
Директор
комисия
Директор
Учителите
Председатели на
МО и комисии
Елена Ласкова
Й.Стойчев
Директор

Програма за извеждане на българския език
като училищен приоритет
Програма за здравно възпитание на
учениците
Програма за гражданско образование и
възпитание
Правилник за вътрешния трудов ред

25.09.2016г.

Ел.Ласкова

25.09.2016г.

К.Георгиева

25.09.2016г.

Л. Николова

11.09.2016г.

Директор

11.09.2016г.

Директор

25.09.2016г.
25.09.2016г.

ЗДУД
ЗДУД

10в

Правилник за дейността на училището
Изготвяне на графици
За срочни класни работи
За контролните работи през срока съгласно
Наредба № 3
За консултации по учебните предмети

25.09.2016г.

ЗДУД

10г

За консултации на родители и ученици

25.09.2016г.

ЗДУД

10д

За дневното дежурство в училище

11.09.2016г.

В.Стаматова

10е

За придружаващите училищния автобус

11.09.2016г.

В.Стаматова

11а
11б

Изготвяне на календари
Календар на спортните дейности

25.09.2016

11в

Календар на бележити дати и национални
празници
За провеждане на конкурси,състезания и
олимпиади, съобразно Графика утвърден
от МОН
Да се оптимизира държавния-план прием
за учебната 2017/2018 година

9б
9в
9г
9д
10
10а
10б

11г
11д

25.09.2016

Д.Маринов,
Д.Черникова
Лидия Петрова

01.10.2016

Д.Георгиева,
Гр.Вълчева

март.2017

Директор
11
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11е
12

Спортния календар на училището, който е
неразделна част от този план.
Контрол и отчетност по одобрените
проекти

Д.Маринов
Директор,
гл.счетоводител

СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Естетизация на класните стаи и ремонтни
дейности преди откриване на новата
учебна година
Подготовка на училищния автобус и
изготвяне на графици за извозване на
учениците
Създаване на необходимата организация за
получаване от всички ученици на
безплатните учебници І – VІІ клас.

септември 2016

20.09.2016

домакин

4

Изготвяне на заявка за необходимите
учебници и учебни помагала за обучението
от І до VІІ клас за следващата учебна
година.

януари 2017 г.

домакин

5

Планиране на необходимата учебна и
училищна документация

Септември 2016

Директор

1

2

3

6

7

септември 2016

ежедневно

Осигуряване на кетъринг –хранене на
ученициот 1до 4 клас на целодневна
организация.
Осигуряване на безплатни
проект „Чаша топло мляко“1

закуски

по

по график

класни рък-ли,
обслужващ
персонал,домакин
Шофьор, ЗДУД
В.Стаматова

Домакин, класни
рък-ли
Домакин, класни
рък-ли

КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТДейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност
са включени в плана на КПКУ, който е неразделна част от годишния план на
училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения и
предметните комисии.
№
1

Дейности
Участие на учителите в различни
форми на квалификационната и
методическа дейност: Курсове,
семинари, тренинги, практически
обучения, конференции.

Срок
Съгласно плана
за квалификацион
ната дейност в
училище

Отговорник
Председатели на
МО
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/приложение/

2

Тематична насоченост на дейностите:
•
въвеждане на ново учебно
съдържание и програми;
•
интерактивни методи на
обучение;
•
формиране на мотивация за
учене през целия живот;
•
превенция на отпадащи ученици
от училище;
•
кариерно развитие.

Съгласно плана
за квалификацион
ната дейност в
училище
/приложение/

Председатели на
МО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МО
№
1

Методическо
обединение
МО учителите от начален
етап и учителите ЦДО
Начален етап

ЦДО

членове
1.Д. Караянева
2.П. Йорданова
3.С. Цонева
4.Н. Кьосева
5.Сн. Кирчева
6.Д. Григорова

7.М. Денева
8.Т. Вълчева
9.М.Маркова
10.М. Маринова
11..Д.Недков
12.М.Чиколова
13. М.Тодорова

председател
Дияна Караянева

1.Т.Иванова 8.М.Йорданова
2.С.Додева
9.Е.Димитрова
3.К.Харизанова 10.Е.Вичева
4.М.Николова 11.Н.Петрова
5.М. Димова
12Д.Петрова
6.Д.Иванова
7.К.Петкова
1.Ел. Ласкова 4.Л. Петрова
2.М. Николова 5. Б. Каменова
3.Владислав Димитров

Маргарита ДимоваЦДО

Грета Вълчева

2

МО на учителите по БЕЛ

3

МО на учителите по ЧЕ

1.Гр. Вълчева
2.Б. Каменова
3.Ж.Христова

4.Ел. Симеонова
5.Т. Липкова
6.В. Димитров

4

На учителите по
математика, ИТ, биология,
химия и физика
На учителите по история и
география

1.Й. Стойчев
2.Ц.Славова
3.К.Георгиева
1.Л. Николова
2.Р.Иванова
3.Й. Радева

4.М. Стойчева
5.Д. Касабов
6..Р. Ковачева

На учителите по ИИ,
музика, хореография,

1.М. Тодорова
2.Д. Георгиева

5.Д. Златев
Мариела Тодорова
6..П.Скорчелиев

5

6

Лидия Петрова

Румяна Ковачева
Лиляна Николова
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7

балет, техника и
технологии и физическо
възпитание и спорт
Обединение на класните
ръководители

3.Д. Джамбазов 7.Б. Кьосева
4.Д. Маринов
8.Д. Черникова
1.М.Денева
2.Д.Недков
3.Д. Григорова
4.С.Цонева
5.С.Кирчева
6.М.Тодорова
7.Н.Кьосева
8.Б.Каменова
9.В.Стаматова
10.Ел.Ласкова
11.М.Тодорова
12.Й.Радева
13.Д.Касабов
14.М.Костова
15.Р.Ковачева

16 .П.Йорданова Татяна Добрева
17Д.Караянева
18 .М.Маринова
19.Т.Вълчева
20.М.Маркова
21 М.Чиколова
22.Ел. Симеонова
23.Д. Георгиева
24.Г.Вълчева
25.Ж.Христова
26.Л.Петрова
27.Д.Маринов

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ЦЕЛ : Осигуряване на условия в училището за
осъществяване на държавната политика в областта на образованието. Постигане
на държавните образователните изисквания и реализация на учебните планове и
програми, съгласно съществуващите нормативни документи.
ЗАДАЧИ :

Осигуряване на творческа свобода на учителите, за възможно най-пълно
реализиране целите на учебно-възпитателния процес.

Създаване на условия за повишаване активността на учениците в учебновъзпитателната работа.

Опазване и обогатяване на материално -техническата база
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:

Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати.

Учебно-преподавателската / педагогическа, методическа, организационна
/и квалификационна дейност на учителите.

Дейността на възпитателите .

Работата на обслужващия и помощния персонал.
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на училищния план за
контролна дейност на директора, разработен в съответствие с Инструкция №1 /
23.01.1995 г. и чл.147 ал.1 от ППЗНП. Планът за контролна дейност и в част
„Приложения“ към Годишния план на училището.
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ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ – график на заседанията
СЕПТЕМВРИ
1.Избор на секретар на ПС .
2.Приемане на график за заседанията на педагогическия съвет
3. Избор на председатели на училищните комисии.
4.Избор на председатели на МО за учебната година
5. Приемане разпределението на часовете с 0.5 в УП по учебни срокове за учебната 2016/2017
година
6.Запознаване със седмичното разписание за първия учебен срок
7. Избор и приемане на формите и вариант на обучение за учебната 2016-2017 година
8. Определяне на класните и помощник- класните ръководители
9. Приемане на план за откриване на учебната година
10. Запознаване с маршрутното разписание на училищния автобус
СЕПТЕМВРИ
Приемане на Правилник за устройството и дейността на училището за учебната 2016-2017
година.
Приемане на Годишния комплексен план на училището за 2016-2017 г.
3. Приемане на Етичен кодекс на учителите и служителите в училището.
4.Приемане на Правилник за безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и
труд.
5. Приемане план за БДП.
6. Приемане на Годишен план за работата на ЕПОВДУСОП.
8. Приемане на План за работата на УКБППМН.
9. Приемане на План и правила за квалификационната дейност в училището през 2016-2017 г
година.
10. Приемане Програма по гражданско образование / мярка „Без свободен час“/.
11. Приемане на Програма за здравно образование на учениците 5-12 класове.
12. Приемане на Училищна програма за целодневна организация на учебния ден.
ОКТОМВРИ
1. Приемане План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
2. Приемане плановете на МО.
3. Приемане плановете на постоянните училищни комисии.
4. Анализ на резултатите от входните нива.
5. Представяне на списъка на учениците стипендианти за 2016-2017 г
6. Предложения за освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт
7. Разглеждане на писмени предложения от класни ръководители за наказания на ученици.
8. Запознаване с обобщените данни от проведена анкета сред учениците от седми и осми
класове относно тяхното кариерно ориентиране.
НОЕМВРИ
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Предложение за прием на ученици през учебната 2017-2018 година.
Приемане на критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2017-2018 година.
Подготовка и организация във връзка с патронния празник на училището.
Разглеждане на писмени предложения от класни ръководители за наказания на ученици.
ЯНУАРИ
1. Приемане План-график за приключване на І-ви учебен срок за учебната 2016-2017 г година.
2. Информация за ритмичността на изпитванията в прогимназиален и гимназиален етап
3. Информация на УК за работа по индивидуалните програми за деца със СОП
4.Определяне начина на приемане на ученици за учебната 2017/2018 година /балообразуващи
предмети/.
5.Запознаване със седмичното разписание за II-рия учебен срок на учебната 2016-2017 г
година.
ФЕВРУАРИ
1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на
дейността на постоянните комисии и МО.
2. Отчет на квалификационната дейност в училището през I-вия учебен срок.
3.Анализ на работата с децата на ресурсно подпомагане.
4.Съгласуване на график за класните и контролни работи – ІІ срок.
5. Съгласуване на списък на деца със стипендии за ІІ учебен срок.
МАРТ
Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2017-2018 г година.
Приемане на училищен учебен план за прием 2017-2018 година.
Дейности във връзка с план-прием 2017-2018
Анализ на работата по подготовката на учениците за НВО.
Анализ на работата по подготовката на учениците за ДЗИ.
Стипендианти за II-ри срок на учебната 2016/2017 година.
Разглеждане предложения за наказания на ученици, нарушили училищния правилник.
АПРИЛ
Номиниране и избор на учители за удостояване с почетната грамота „Неофит Рилски“ от МОН
по зададени критерии.
Номиниране и избор на изявени учители за „Учител на 2017 година“.
Номиниране и избор на ученици от XII-те класове за „Първенец на випуск 2017 година“.
Запознаване с резултатите от проведените пробни НВО и ДЗИ.
Запознаване с разпределението на квесторите за ДЗИ по училищата.
Организационни въпроси във връзка с празничното шествие на 24 май.
МАЙ
1.Приемане на график за приключване на учебната година.
2.Указания за оформяне на училищната и учебната документация за приключване на учебната
година.
3. Избор на комисия и критерии за диференцирано заплащане на педагогическия персонал
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4. Организационни въпроси във връзка с празничното дефиле.
ЮНИ
1. Годишен доклад анализ за учебно-възпитателната работа през учебната 2016/2017 година.
2.Годишен отчет за дейността на МО.
3. Годишен отчет за дейността на училищните комисии.
4. Проект за мрежа и щат за учебната 2017-2018 година.
5. Съгласуване на план за подготовка на новата учебна година.
6. Съгласуване на график за дежурството на учителите през летните месеци.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ
№
Дейности

Срок

Отговорник

1

Осъществяване
на
взаимодействие
родителската общественост.

с постоянен

Класни рък-ли

2

Ангажиране на родителите при решаване постоянен
проблеми по прибирането и задържането на
ученици подлежащи на задължително
обучение и при решаване на въпроси
свързани с подобряване на материалната
база.
Засилване на взаимодействието и синхрон
постоянен
между семейното и училищното възпитание.

Класни рък-ли,
Пед.съветник

4

Съдействие от родителите при подготовка и
провеждане на училищни мероприятия и Час
на класа, при възникване на проблеми
свързани със социалното поведение и
промени в личностното развитие на
учениците.

постоянен

Класни рък-ли,
Пед.съветник, ЗДУД

5

Разширяване на сътрудничеството с
родителската общност и приобщаването ѝ
към проблемите на училището –планиране и
дейности.Включване на родителската
общност при общоучилищни инициативиКоледен благотворителен база, празници и
чествания.

постоянен

Класни рък-ли,
Пед.съветник, ЗДУД

6

Изграждане на Обществен съвет и
взаимодействие при планиране дейността на
училището, при планиране на бюджета на
училището, при обсъждане на план-приема и
други важни въпроси, касаещи развитието на
училището

септември,2016 Класни рък.ли,
Директор

3

Класни рък-ли,
Пед.съветник, ЗДУД
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7

Продължаване на работата на УН като
неотменим партньор в цялостната работа на
училищната общност.

постоянен

Класни рък.ли,
пълномошници на
класовете, УС на
УН

Теми на родителските срещи:
септември – Запознаване на родителите с Правилника за дейността на
училището и училищния учебен план. Класните ръководители запознават
родителите, срещу подпис, със заповедта на директора за продължителността на
ползване и реда за връщане на учебниците за ІІ – VІІ клас.
декември – Готовност на учениците за приключване на І учебен срок.
Запознаване с училищната програма за здравното възпитание, за борба с
наркоманията и детската престъпност.
април – Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след VІІ клас.
Готовност за приключване на учебната година и обсъждане летния отдих
на учениците.
ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ- Дейностите на комисиите са планирани
самостоятелно, като плановете са приложения към Годишния план за
дейността на училището.
№
1

Постоянни комисии
Комисия по организиране и провеждане на планприем и рекламна дейност:
-за начален етап
-за гимназиален етап

Председател
С.Цонева
В.Стаматова

Комисия за квалификационна дейност
УКБППМН
Комисия за защита при бедствия, аварии и
катастрофи.
Комисия за даренията
Комисия по БДП
Комисия за безопасни условия на труд.
Комисия за превенция на училищния тормоз, деца в
риск и работа в кризисни ситуации.
Комисия за класиране на ученици за стипендия
Временни комисии

Ел. Ласкова
Т. Добрева
Д.Маринов

1

Комисия за изработване на седмично разписание

М. Николова

2

Комисия по диференцираното заплащане

Директор

1
2
3

Помощни органи
Училищно настоятелство
Училищен ученически съвет
Училищен съвет „Твоят час4

Яс. Пецова
Т.Добрева
М.Николова

2
3
4
5
6
7
8

Сл. Славова
Й.Радева
М.Тодорова
Ж.Любенова
Т.Добрева
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КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ
№

Дейности

Отговорник

Срок

1

2

3

4

Място на
отчет
5

Директор и
уч.комисия

15.09.16

ПС

Директор

09.09.16

ПС

Директор

09.09.16

ПС

09.09.16

ПС

09.09.16

ПС

1.
2.
3.

м. Септември
Тържествено откриване на учебната
2016/2017 година
Запознаване на педагодическия персонал с
актуалните нормативни документи на МОН
Утвърждаване на вариантите на учебновъзпитателната работа

4

Утвърждаване на класните ръководители

6.

Актуализиране на училищния правилник

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Директор
ЗДУД
Директор,
уч.комисия

Изготвяне на Списък обр. 1 за разпределение
Директор
и утвърждаване на преподавателската
30.09.16
РУО
дейност на персонала.
Изпращане сведения за приетите в първи
клас ученици до общинските администрации
ЗДУД
15.09.16
РУО
по местоживеенето им.
Изготвяне на годишни разпределения на
Учителите
10.09.16 Учителите
учебния материал по учебни предмети
I-XIIклас
Изготвяне на седмично разписание и график
Уч.комисия10.09.16 Директор
за учебните занятия.
М.Николова
Изготвяне и приемане на план за
квалификация на педагогическия персонал.
Елена Ласкова
15.10.16
ПС
Запознаване на колектива с възможностите
на кариерно развитие на учителите
Изготвяне на тематичен план за работата на
ПС и Годишен план за дейността на
Директор
08.10.16 ПС, РУО
училището за учебната 2016/2017 г.
Изготвяне на обобщена справка за
доставените учебници за I – VII клас за
Директор, домакин 10.09.16
РУО
учебната 2016/2017 година.
Приемане на планове за работата на МО по
Председатели на МО 15.10.16
ПС
предмети за учебната 2016/2017
Провеждане на изпити с ученици на
ЗДУД
по график
ПС
самостоятелна форма на обучение
Инструктиране по охрана на труда на
ЗДУД и кл.
15.09.16
ПС
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учениците и целия щатен персонал в
училището
17.

18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Провеждане на родителски срещи по
паралелки.

ръководители

Кл. р-ли

Запознаване с инструкцията за евакуация в
ЗДУД и кл.
случай на природни бедствия.
ръководители
Входно ниво на знанията и уменията на
Учштилш
учениците по различните учебни предмети.
Изготвяне на учебни програми за ЗИП и
Учители,
СИП.
ЗДУД
Процедура за избор на доставчик на гориво
Гл.счетоводител,
за отопление –при необходимост.
домакин
Избор на фирма за организация на закуски І- Гл.счетоводител,
ІV клас и обедно хранене при І-VІІ клас.
домакин, комисия
м. Октомври
Изработване план за контролната дейност
ЗДУД и директор
на Директора и ЗДУД
Избор на ученически съвети по класове.
Кл. р-ли
Заседание на училищно настоятелство.
Директор
Приемане план за ГО и възпитание в
Директор и ЗДУД
училище.
Преглед на задължителната учебна
ЗДУД
документация.
График за класните и контролните работи
Учители, ЗДУД
през първия учебен срок.
Приемане плановете за ДЧ по ФВС
Директор
Изготвяне и представяне на формуляриобразци за Националния статистически
ЗДУД
институт.
Попълване на формуляр-заявки за
учебници по общообразователна
Директор, ЗДУД
подготовка за учебната 2016/2017 г.
Утвърждаване на списъка на учениците,
които ще получават стипендии за Първия
Кл. р-ли, Комисия
учебен срок.
МО БЕЛ и МО ОНГО
Отбелязване Деня на народните будители.
Изготвяне на план за осигуряване на
нормален учебен процес през зимата.
Заседание на Ученическия съвет–
организационни въпроси, информация за
изминалата година, задачи за новата.

I клас –
8.09
II-XII 2030.09.16

Д

15.09.16

ПС

09-10.16

Д

11.09.16 ПС, РУО
30.10.16

Д

15.09.16

Д

12.10.16

ПС, РУО

29.09.16
27.10.16

ПС
ПС

12.10.16

ПС

12.10.16

Д, РУО

12.10.16

Д

22.10.16

ПС

15.10.16

ТСБ

22.10.16

РУО

22.10.16

Общ.

01.10.16

ПС

Директор, домакин

22.10.16

ПС

Пед.съветник

21.10.16

ПС
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14.
1.
2.
3.

Приемане на програма “Здравно
образование”

К.Георгиева

2016 г.

м. Ноември
Проверки по плановете за КД
Директор, ЗДУД
17.11.2016г.
Гражданска защита –практическо
Комисия, кл.
занятие №1
ръководители
18.11.2016г.
Квалификационни мероприятия в МО.
Председатели на МО
по график

ПС
ПС
ПС
ПС

м. Декември
1.

Изготвяне писмено разписание на
длъжностите и заплатите по тях.

2.

Патронен празник.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

Гл. счетоводител
Директор,
комисия
Директор,
ЗДУД

Допускане до изпит учениците на
самостоятелна форма на обучение.
Провеждане на тематичен ПС по планДиректор
графика за ПС.
Заседание на училищното настоятелство
ЗДУД и кл. р-ли
Коледни тържества
Кл. р-ли
м. Януари
Изготвяне на заявка за задължителната
документация за края на учебната
2016/2017 година.
Изработване и приемане на становище за
прием в VІІІ и IX клас за учебната
2017/2018г.
Изготвяне списък на изоставащите в
учебно-възпитателния процес и
набелязване на мерки за преодоляване на
изоставането им.

12.12.2016г.

Об

07.12.2016г.

ПС

по график

РУО

17.12.16

ПС

15.12.16

УН

Директор ЗДУД

10.01.17

РУО

Директор

10.01.17

РУО

ЗДУД и кл.
ръководители,
пед.съветник

10.01.17

ПС

Кл. р-ли,
Комисия

10.02.17

ПС

Директор

18.02.17

ПС, РУО

Преподавателите и
ЗДУД

18.02.17

ПС

ЗДУД

03.02.17

ПС

Кл. р-ли

03.02.17

Д

м. Февруари
1.

2.
3.
4.
5.

Актуализиране и утвърждаване на
списъка с учениците, които ще
получават стипендии през втория срок.
Отчитане и анализиране на резултатите
от учебно-възпитателната работа през
първия учебен срок
График за контролните работи през
втория учебен срок
Начало на училищните кръгове на
олимпиадите
Паралелкови родителски срещи
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6.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.
3.
1.
2.
4.
5.
6.

7.
8.
1.

Осигуряване достъпна и навременна
информация за ученици и родители за
Кл. ръководители и
реда, условията и сроковете за
ЗДУД
провеждане на ДЗИ и външно оценяване
IV-VII клас.
м. Март
Областен кръг на олимпиадите.
ЗДУД, преподаватели
Честване 3-ти март, 8-ми март и
Уч.комисия
настъпването на пролетта на 22 март
Приемане на план-график за подготовка
Директор и
на МТБ за новата учебна година.
ЗДУД
Информация за учениците, завършващи
VII и VIII клас, имащи хронични
Класни ръководители
заболявания за насочване към
подходящи училища.
Изготвяне на обобщена заявка за
Директор,
задължителната документация за
ЗДУД
началото на учебната 2016/2017 г.
Гражданска защита –практическо
Комисия , ЗДУД
занятие №2
кл. ръководители
м. Април
Приемане на план за приключване на
Директор
учебната година
Отчитане на документи с фабрична
ЗДУД домакин
номерация
Родителски срещи в VII и VIII клас
Кл. р-ли
м. Май
Планиране на летния отдих на
Директор, ЗДУД
учениците и персонала
Годишни тържества І – ІV класове
Кл. р-ли I-IV клас
Определяне на групи за ЗИП и СИП за
ЗДУД преподаватели
учебната 2016/2017г
Изпращане на заявки за зрелостни
Директор,
изпити – майска сесия
ЗДУД
24 май – Ден на българската книжнина и
славянската писменост. Отбелязване на Комисия
празника.
Организиране и провеждане на
ученически екскурзии и зелени
Класни ръководители
училища- заявки и организация
Провеждане на външно оценяване
Преподавателите по
предмети
Юни
1 юни – Ден на детето

10.02.17

Д

02.03.17

ПС

03.2017
10.03.17

ПС

10.03.17

15.03.17

РУО

03.2017

Д

21.04.17

ПС

28.04.17

РУО

.04.2017

ПС

.05.20027
24-30.05.17
21.05.17

РУО

05.2017

РУО

05.2017

05.2017

ПС

По график

ЗДУД

01.06.17
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2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

Работа по училищната документация
ЗДУД и учителите
15-30.06.17
Графици и провеждане на редовна
ЗДУД и учителите
15-30.06.17
поправителна сесия юни/юли
Избор в училищата на учебници с
изтекъл срок на ползване, създадени по
Директор и
01-30.06.17
новите учебни програми за
преподаватели
задължителна подготовка
Изходни нива на учениците
ЗДУД, преподаватели
01-30.06.17
Юли – Август
Организация и провеждане на прием на
Директор, ЗДУД
ученици в VІІІ и IX клас за учебната
01.07-30.08.17
комисия
2017/2018 г.
Изготвяне на обобщена информация за
Директор, ЗДУД и кл.
броя на отпадналите ученици и анализ
07.2017
ръководители
на причините
Изготвяне на доклад-анализ за
Главни учители,
07.2017
квалификационната дейност
предс.МО
Отчет за дейността на училището през
Директор
07.2017
учебната 2016/2017 г.
Комисия,
ЮлиРемонт и реновиране на класни стаи
кл.ръководители
август,2017

ПС
ПС

ПС

РУО
ПС
ПС
ПС
ПС
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