ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ТЕМЕЛКО НЕНКОВ”
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
І. ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА
 Качествено предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование
 Намаляване на броя на напусналите и необхванати ученици
 Реформиране на професионалното образование и обучение
 Обвързване с потребностите на пазара на труда
 Развитие на публично-частно партньорство
 Връщане на доверието към българския учител
ІІ. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
1. Осигуряване на безопасни условия на обучение и труд в училище.

2. Осигуряване на качествено обучение и повишаване успеха на учениците.
3. Намаляване броя на отпадащите ученици и работа ориентирана към увеличаване броя на обхванатите деца.
4. Разширяване обхвата на неформалното учене чрез разноообразяване на извънкласните и извънучилищни
дейности.
5. Изграждане на ценностна система към толерантност и ангажираност към обществото
6. Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми.
7. Постепенно намаляване на изолацията в образованието на ромските деца и осигуряване на равен достъп до
качествено образование.
8.Създаване на възможности за повишаване квалификацията на учителите.
ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
№

1.

2.

3.

Дейност
Срок
Направление 1 – Обхват на децата и
учениците. Повишаване на обхвата и
превенция на отпадащите ученици
Дейности:
Включване на учениците в различни Постоянен
прояви, мероприятия и проекти с цел
повишаване на тяхната ангажираност и
намаляване на агресията и отпадането от
училище
Превенция на ученици, застрашени от постоянен
отпадавне и в риск
Популяризиране на училищния живот и постоянен

Извършва се от:

Очаквани резултати

Е.Димитрова
М. Матеева
Кл.
ръководители

По-голяма съпричастност и
ангажираност на повече
ученици към училищния
живот

М. Матеева
Кл.
ръководители
М. Йорданова

Повишаване на интереса
към учебния процес и
оставане в училище
Повишаване имиджа на

постиженията на учениците в обществото

4.

Организиране на училищни тържества и По график
празници

6.

Сформиране на училищни отбори
футбол и клуб „Млад огнеборец”

7

Ежеседмично провеждане на консултации с Постоянен
ученици, срещащи затруднения при
усвояването на учебното съдържание.

8.

Организиране на допълнителна лятна М. VІ.2019г
работа с ученици от начален етап на
образование

по М. ХІ.2018 г.

М. Матеева

училището и обхващане на
по-голям брой ученици в
сравнение с предходната
година
Кл.
Ангажираност
на
ръководители,
учениците, създаване на
педагогически
приятни преживявания и
съветник
емоции и чувство на
принадлежност
към
училището
Изграждане на личности
В. Георгиев
качества като отговорност
и амбиция, което ще се
отрази и върху резултатие
в учебния процес и ще
изгради
усещане
за
принадлежност
към
училището.
преподавателите Чрез
допълнителната
работа
ще
бъдат
преодолени трудностите и
попълнени пропуските в
овладяване на знанията от
учениците.
Класни
Подпомагане
на
ръководители
изоставащите ученици за
по-лесно преодоляване на

затрудненията

9.

Дни на спортните предизвикателства

10.

Ангажиране и приобщаване на родителите постоянен
към училищния живот

1.
2.

3.

4.

11.11.2018 г.
М.април

Направление
2
–
задължителна
училищна документация, осигуряване и
опазване на учебниците и учебните
помагала предоставени за безвъзмездно
ползване
Осигуряване на необходимата училищна 15.09.2018г.
документация за учебната 2018/2019 г.
Периодичен контрол върху състоянието и М. І. 2019 г.
начина на съхранение и използване на М. V.2019 г.
учебниците
Родителите да бъдат запознати на М. ІХ. 2018г.
родителска среща с реда и начина за
заявяване, съхраняване и опазване на
учебниците и учебните помагала, както и с
електронните дневници на класа.
Унищожаване на документи с фабрична М. ІІІ.2019 г.

С. Спиридонова
В. Георгиев
А. Борисова,
Кл.
ръководители

Директор
Л. Антонова
Преподаватели,
Л. Антонова

Класни
ръководител

Зам. директор,

Включване на родители и
приобщаването им към
училищния живот.
Ефективно
партньорсво
между
родител-учителученик

Нормално функциониране
на учебния процес
Повишеното внимание към
използването и опазването
на учебниците ще създаде
по-отговорно отношение у
учениците.
По-добро съхранение и
отговорност
при
използването
на
предоставените учебници и
учебни помагала.
Унищожени документи с

номерация

1.
2.

1.

2.

3.

4.

Направление 3 – кадрово осигуряване
Осигуряване
с
необходимите постоянен
педагогически кадри и помощен персонал
Актуализиране на банката с данни за 30.09.2018 г.
заместващи учители
Направление – 4 – планиране и
реализиране на държавния план-прием
Решение на педагогическия съвет за броя М. ХІІ.2018 г.
на паралелките в първи клас и
специалности в паралелката в VIII-X клас
за учебната 2019/2020 г.
Провеждане
на
мероприятия
за постоянен
популяризиране на ранното професионално
образование в училище и предучилищните
групи
Провеждане на родителски срещи във М.ІV.2019 г.
връзка с професионалното ориентиране на
учениците
Утвърждаване на училищни комисии по М. ХІІ.2018 г.
реализиране на план-приема в І клас и
професионалната паралелка

комисия

фабрична номерация и
представяне на протокол в
РИО

Директор

Качество на образованието

Директор

Недопускане на загуба на
учебно
съдържание
и
опазване на живота и
здравето на учениците

Директор

Реализиране
на
планприема
за
учебната
2019/2020 г.

преподаватели

Запознаване
с
възможностите за ранно
професионално обучение и
предучилищното обучение
в училище
Популяризиране
на
работата на училището и
постигнатите резултати
Системност в работата
целяща осъществяване на
предвидения план-прием

А. Борисова,
Кл.
ръководители
Директор

1.

Направление 5 – качество на обучението
по отделните учебни предмети
Провеждане на открити уроци
По график

2.

Подобряване и осъвременяване работата на постоянен
методическите обединения

3.

Използване на интерективни методи на постоянен
обучение

4.

Търсене на възможности за обогатяване на постоянен
МТБ
с
интерактивни
дъски
и
мултимедийна техника

1.

Направление 6 – система на външно
оценяване в училищата
Обсъждане на резултатите от НВО през М. ХІ.2018 г.
изминалите години и изготвяне на анализ

Председателите
на МО

Подобряване качеството на
учебно-възпитателната
работа
Гл.
учители, Усъвършенстване на
председатели на теоретичната и
МО
практическата
компетентност на
учителите, обогатяване на
техните знания, умения и
компетентности .Обмен на
добри педагогически
практики
учители
Разнообразяване
и
осъвременяване на учебния
процес
Директор
Закупуване на техника,
разнообразяване
на
методите на преподаване с
цел повишаване интереса
на учениците
Гл. учители

Подобряване
на
резултатите на учениците
на предстоящото външно

2.
3.
4.

5.

6.

2.

1.

Информиране на родителите за формата на
НВО
Съгласуване на критериите на външното
оценяване с вътрешноучилищните такива
Методическа
помощ
на
учителите
преподаващи
по
учебни
предмети
включени в НВО
Осигуряване на технически средства за
размножаване на изпитните материали,
помощни материали и консумативи

М. ІІІ.2019 г.

Учители

М.І.2019 г.

Преподаватели

М. ІІ.2019 г.

Гл. учители

М.V.2019г.

А. Борисова

Провеждане на пробни изпити в ІV и VІІ М.ІV.2019г.
клас във формата на НВО
Направление 7 – системата на вътрешно
оценяване в училищата
Запознаване на родителите с критериите за М. ХІІ.2018 г.
вътрешно оценяване
Направление 8 – социализиране и
приобщаване на децата и учениците в
социален риск и децата и учениците със
СОП
Формиране на екип за обучение на деца и 30.09.2018 г.
ученици със СОП

Преподаватели

оценяване
Информираност
на
родителите
Постигане на релевантност
в оценяването

Обезпеченост
с
необходимата техника и
материали за нормалното
протичане на изпитите.
Анализ на допуснатите
пропуски на по-ранен етап
и коригирането им.

Класни
ръководители

Обективност
изискванията
оценяване

в
при

Зам. директор,
педагогически
съветник,

Подобряване
на
ефективността
от
интегрираното обучение

2.

Изготвяне на индивидуални програми за 30.09.2018 г.
работа с ученици със СОП

3.

Провеждане на педагогически съвет на м. X 2018 г.
тема: „Извънкласните дейности в училище
– фактор за възпитание и социализация на
ромските деца”
Изграждане на подкрепяща среда в постоянен
класовете

4.

5.

Актуализиране на училищна картотека на М.Х.2018 г.
деца в риск

6.

Реализиране на училищната програма постоянен
„Заедно срещу насилието” насочена към
изграждане на система за превенция на
насилието сред учениците
Превенцията на тютюнопушенето и постоянен
употребата на алкохол и наркотични
вещества сред учениците

7.

ресурсни
учители,
кл.
ръководители
Ресурсни
учители

Подпомагане на учениците
в
усвояването
на
предвидените знания.

Б.Бориславова
Р.Александров
Е. Врангов
М. Матеева,
Кл.
ръководители

Повишаване
чувствителността
и
толерантността
към
учениците
Педагогически
Получаване на информация
съветник
за деца в риск и решаване
на проблемите от страна на
преподавателите.
М. Матеева, кл. Намаляване на агресията
ръководители
сред учениците.
Педагогически
Ограничаване броя на
съветник
и зависимите от алкохол и
класни
цигари
ръководители

Консултиране и подпомагане на родители
на деца в риск
Педагогически съвет – „Позитивен подход
при работа с деца с предизвикателно
поведение”
Направление
9
–
целодневна
организация на учебния процес
Осигуряване на възможности за обхващане
на всички желаещи за целодневно обучение
Тематичен педагогичен съвет на Тема:
„Ползата от целодневното обучение на
учениците”
Контрол върху работата на ПИГ

8.
9.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

постоянен

М. Матеева

м. XI 2018 г.

П. Владимирова
М.
Матеева
М. Миланова

16.09.2018 г.

Директор

М. Х.2018г.
постоянен

Осигуряване на занимателни игри и М.Х.2018 г.
спортни пособия за полуинтернатните
групи
Направление 10 – квалификационни
дейности
Разработване
на
план
за М.ІХ.201 г
квалификационната
дейност
на
–
Обединено училище „Т. Ненков”
Споделяне на информация от учителите, Постоянен
преминали
през
квалификационните
курсове. Актуализиране на индивидуалните

Обхващане
на
всички
ученици от І до ІV клас
А.Стоянова
повишаване успеваемостта
Ю.Стамболийска на учениците
Директор,
Директор
Директор

Гл. учители

Зам. Високо
качество
на
работата на учителите,
подобряване
на
резултатите в обучението
Разнообразяване
на
почивката на учениците

Вътрешноучилищна
квалификация

Председатели на Споделяне на усвоени
МО
знания,
умения
и
компетентности
за

3.

1.

квалификационни карти на учителите и
заявления за избор на теми за
квалификационни курсове.
Използване на електронните учебници и Постоянен
помагала и електронните дневници.
Направление
11професионално
обучение и образование, съобразено с
потребностите на пазара на труда и
кариерното ориентиране
Провеждане на беседи, разговори и срещи Постоянен
по професионално ориентиране

2.

Подобряване на материалната база за постоянен
провеждането на учебната практика.
Опзване на новооборудвания кабинет по
шивашка практика.

3.

Диагностициране
на
учениците
от М. ІІ.2019 г.
VІ,VІІ,VІІІ и ІХ клас във връзка с
професионалното ориентиране и избор на
учебно заведение

4.

Индивидуално консултиране на учениците Постоянен

подобряване качеството на
обучението
Учители

Разнообразяване
учебните часове

на

Педагогически
Проучването на нагласите
съветник, класни на учениците и
ръководители
разкриването на
особеностите на отделните
професии ще допринесе за
правилното им
ориентиране
Директор
Подобряване
на
обучението на учениците
при
овладяване
на
специфични
професионални умения.
М. Матеева
Информираност
на
учениците по отношение на
техните
умения
и
възможности за удачен
професионален избор
Кл.
Изясняване на интересите и

при
избор
на
професионален
и
образователен път след завършване на
VІІ,VІІІ и ІХ клас
Информиране на учениците за план – М. ІV.2019 г.
приема в професионални гимназии

5.

Направление 12 – информационни
комуникационни технологии в училище
Осигуряване на възможност за ефективно постоянен
използване на кабинетите с интерактивни
бели дъски

1.

1.

Направление
13
Извънкласни
и
извънучилищни
дейности.
Координирането и контролирането на
дейностите в Националния календар за
извънучилищни
дейности
и
Националния спортен календар
Тема на пед.съвет за вътрешноучилищна
квалификация: „Извънкласните дейности в
училище – фактор за възпитание и
социализация на ромските деца”

Направление

14

–

подкрепа

на

ръководители,
М. Матеева

способностите
учениците

на

Кл.
ръководители,
М. Матеева

Учениците
ще
бъдат
запознати с предложените
специалности

Директор

Разнообразяване
на
преподаването
с
нови
методи с цел повишаване
успеваемостта
на
учениците

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

даровитите деца и ученици
Включване на талантливи ученици в постоянен
училищни и извънучилищни мероприятия
по предмети към които имат подчертан
интерес
Допълнителни занимания в часовете за постоянен
консултация
Включване на талантливи ученици в
театралния спектакъл за края на учебната
година,училищни празници и тържествата,
послучай 80-годишнината на училището.
Направление 15 – опазване живота и
здравето на децата и учениците
Заседания на училищната комисия по
превенция на насилието и агресията и
противообществените прояви
Провеждане на дискусии и беседи по
класове за превенция на тютюнопушенето
и употребата на алкохол и наркотични
вещества сред учениците
Провеждане на беседи по класове за
здравословното
хранене,
рисковото
поведение и сексуалното здраве на
учениците

преподаватели

Засилване на интереса към
съответната
област
и
усвояване на по-голям
обем знания и умения.
преподавателите Повишаване интереса към
съответния предмет

постоянен

Д.Боянова
М. Матеева
Р.Александров

Изявяване на дарбите на
учениците

По график

А. Борисова

По график

М. Матеева,
Кл.
ръководители

Намаляване на
междуличностаната
агресия в училище
Намаляване на броя на
учениците, които пушат и
употребяват алкохол

По график

М. Матеева,
Насочването
на
Кл.ръководители вниманието
към
тези
проблеми
ще
изгради
правилно отношение от
страна на учениците

4.

Инструктаж на учениците за безапасно постоянен
движение по пътищата при екскурзии,
провеждане на петминутка в класовете

5.

Осигуряване на материали по БДП и постоянен
провеждане на тестове

6.

Провеждане на занимания по класове за По график
действие при природни бедствия, аварии,
катастрофи и пожар и терористични атаки
Провеждане на учебна евакуация при Веднъж на срок
възникване на пожар и природни бедствия

7.

1.

2.

Направление
16
–
система
за
диференцирано заплащане на учителите
Избор
на
училищна
комисия
за 14.09.2018 г.
актуализиране
на
критериите
и
показателите и диференциране на работата
на преподавателите
Периодичен контрол върху спазването на постоянен
трудовия ред и тематичните разпределения
от страна на учителите

Кл.ръководители Насочване вниманието на
учениците
към
тези
проблеми ще ги направи
по-предпазливи
Кл.ръководители Формиране у учениците на
необходимата култура за
поведение на пътя
Кл.
Изграждане на правилно
ръководители
поведение при кризисни
ситуации
Директор
Пресъздаването
на
възможни действия ще
подготви учениците за
действия
при
реално
създадена ситуация
Директор

Актуализиране
на
критериите за оценяване
труда на учителите

Директор,
Директор

Зам. По-добри
резултати
в
учебно-възпитателната
работа и отстраняване
допуснатите
пропуски,
изграждане чувство за ред
и дисциплина

1.

1.

1.

Направление
17
–изпълнение
на
Националните програми в средното
образование
НП Без свободен час в училище
постоянен

Направление
18изпълнение
на
оперативни програми на ЕС
Разработване
на
ново
проектно постоянен
предложение при откриване на схема по
ОП РЧР- образователна интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства

Направление 19 – популяризиране на
възможностите за учене през целия
живот
Прием на ученици след завършен 7 клас по М. Юни
специалностите
„Шивачесткво“
и
„Шлосерство“

Директор

Повишеване ефективността
на публичните разходи на
училището,
оптимална
организация на учебно
възпитателния процес при
отсъствие на учител

Директор

Изграждане на ефективен и
устойчив училищен модел,
насочен към подобряване
на условията за равен
достъп
до
качествено
образование и обучение на
ученици в неравностойно
положение.

Директор

Засилване интереса към
професионалното
образование и придобиване

2.

Осигуряване
на
непрекъсната Постоянен
квалификация на педагогическите кадри

Планът е приет на заседание на ПС с Протокол № 13 от 14.09.2018г.

Зам. директор

на
професионална
квалификация.
Повишеване
квалификацията
на
педагогическите кадри.

