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ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ“ НАЙДЕН ГЕРОВ” ГР. ПЛОВДИВ

Раздел I.

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ”

Общи положения
Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. Провеждане 

на училищна политика, където водеща роля имат образованието, възпитанието и 
личностното развитие на децата и младите хора. Превръщане на СУ „Найден Г еров“ училище 
с съвременна и европейска визия. Включвайки се в образователни проекти и европейски 
програми, с дейности обхващащи децата, учениците и техните родители.

Интегриране в образователната система на деца, ученици, младежи ( роми) е процес 
свързан с осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския 
език, за преодоляване на пропуски при овладяването на учебното съдържание и за 

съхраняване и развиване на културната идентичност в условията на интеркултурно 
образование на деца, ученици и младежи, за които българският език не е майчин.

Дейностите за интегриране в образователната система на деца, ученици и младежи са 
насочени към:

- допълнително обучение по български език;

- дейности насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на 
учениците от етническите малцинства;

- допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици;
осигуряване при необходимост психологическа подкрепа на ученици от етническите

малцинства;
- насърчаване участието на родителите в образователния процес;

- работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни 
занятия;

Ангажираност на ръководството на СУ „Найден Геров” с постигането, планиранитето и 
резултатите от заложените дейности, при прозрачност и отчетност на управлението.



Училището трябва да подпомогне процеса на образователна и социална интеграция на 

учениците и родителите от етническите малцинства. Основавайки се изцяло на принципа на 

недискриминацията, равенството между различните етноси. СУ „Найден Геров” работи 

основно с деца самоопределящи своя етнически произход като ромски /над 80%/ и турски.

Това даде възможност на значителна група лица от малцинството на квартал Столипиново 

да повишат степента си на образование. Това смятаме за успешна учидищна политика, 
защото по-голямата част от тях са родители на наши ученици и се надяваме, че формираме в 
тях положително отношение към учебния процес.

В училището се обучаваха 1167 ученици, разпределени в 47 паралелки, 4 подготвителни 
и 7 полуинтернатни групи. Акцентът в работата на педагогическия колектив бе насочен към 
утвърждаване на СУ “Найден Геров” като водещо учебно заведение в кв. “Столипиново” и 
изграждане на интелегенция сред малцинствените групи в района:

-увеличаване броя на успешно завършилите ученици в отделните училищни степени 
/начално образование, основно образование, професионална квалификация, образование/;

-успешна реализация на образователни проекти за приобщаване на децата и развитие на 
индивидуалните способности и наклонности;

-взаимодействие с неправителствени организации В училището бе създадена система за 
организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, 

осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес /УВП.

Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
- Квалифициран педагогически 

персонал;
- Успешна реализация на план- 

приема на ученици;
- Привлекателна учебна среда -  

добре оборудвани кабинети;
- Съвместна работа по проекти на 

учители и ученици;
- ефективна управленска дейност;

- Предоставяне на качествено образование;
- Включване на учителите в различни форми на 

квалификация;
- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха 

на учениците;
- Разширяване на сградния фонд-чрез построяване на 

физкултурен салон и допълнителни класни стаи;
- Обновяване и възстановяване на дейността на 

Учшгащното настоятелство;
- Провеждане на индивидуални консултации с 

педагогическите съветници на ученици и родители.
СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
- Недостатъчен брой класни стаи; - Недостиг на финансиране;

- Намаляване на броя на учениците;
- Намаляване на мотивацията за учене у учениците;

з



Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

недостатъчно владеене на 
български език при постъпване в 
първи клас;

липса на методически 
инструментариум за намаляване на 
стреса и осигуряване на плавен 
преход от майчиния към овладяване 
на официалния език;

-недостатъчно ефективно 
сътрудничество на институциите с 
родители и привличането им като 
партньори в провеждането на 
интеграционните политики;

Раздел II.

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Осигуряване на равен достъп, на децата и учениците от етническите малцинства до 

качествено образование;

Ориентираност към интереса и мотивацията на детето и ученика, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 
компетентности на практика;

Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението;
Формиране на толерантност и уважение у учениците към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

Повишаване на качеството на образованието и намаляване броя на ранно отпадналите 
от училище ученици;

Създаване на допълнителни условия за усвояване на българския език, за деца и 
ученици, за които той не е майчин език;

Изграждане на по-голям интерес и мотивация за по - нататъшното обучение на 
учениците, чрез въвеждане на иновационни методи на работа;

Подобряване на езиковите и културологическите знания и умения на учениците;
Задълбочаване възможностите за пълноценна социализация и интеграция на 

учениците и родителите;



Повишаване знанията и уменията на родителите за работа с децата в къщи;

Поставяне основите на пълноценна интеграция и социализация на децата, учениците и 

родителите от етническите малцинства;

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата, учениците и 
родителите от етническите малцинства.

Изграждане на личности със стабилна ценностна ориентация, с ясна представа за 
изконните човешки добродетели, съхраняващи най-доброто от българския национален 
характер, със солидна основа по всички учебни дисциплини, необходима за успешната 

им адапт4ация към изискванията на следващите образователни степени, креативни в 
променящите се социални условия, с дълбока вътрешна мотивация, самоуважение и 
стремеж към себепознаване и самоусъвършенстване.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Прилагане на иновационни подходи, които подпомагат развитието на всички учещи се 
и допринасят за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни 
да се справят с промените и несигурността в съвременния свят.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на СУ „Найден Геров" като конкурентоспособно учебно заведение на 
територията на Столипиново

Утвърждаване на СУ „Найден Геров”, съвременно и модерно училище с европейска 
визия, чрез работа по европейски проекти и национални програми

Училище, което да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 
подготовката им за социализация и реализация.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум;
Обособяването на педагогическия персонал като екип от високо отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;

Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно- 
възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и 
света
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Да бъдем приети като училище, в което детето е висша ценност и развитието му се 

гради чрез зачитане на личността му, при спазване на всички закони, касаещи обществото 

като цяло и училището в частност и в неразривна връзка с неговото семейство.

Училище даващо подготовка на възпитаниците, с която те да са конкурентно способни 
на пазара на труда

Училището ще се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и 

личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, 
уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на 
агресивност и насилие.

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
Висок професионализъм на педагогическия екип.
—Ефективна управленска дейност
-Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 

възпитание:
-Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и 

контрол и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”
-Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище; 

осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците 
и създаване на условия за тяхната личността изява, инициатива и творчество. 
-Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците.Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални 
затруднения и специфични образователни потребности.

• Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

• Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активнивръзки с
общественост и 11ПО.

• Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

• Участие в национални и европейски програми и проекти
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4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

- Поставяне на ученика в центъра на вдлостната педагогическа дейност в училищната 
общност, в отговорна и активна позиция при овладяване на знанията, формиране на 
различни компетенции по различните учебни предмета и развитие на умения за учене 
през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 
методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране и квалифициране на персонала. 
-Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.

- Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от 
етническите малцинства,

- Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на 
модернизация на българската образователна система.

- Съхраняване и развиване на кудтурната идентичност на децата и учениците от 
етническите малцинства,

- Използване на различни форми за мотивиране и квалифициране на персонала.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 
финансиране.

5. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

1. Повишаване на качеството на предоставяното образование и възпитание от 

училището.

2. Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите.

3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.

4. Осигуряване на равен достъп до качествено възпитание и образование.

5. Взаимодействие с родителската общност.

6. Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност вмултиетническа среда.



7. Подобрение във външната и вътрешната среда на училището.

Раздел III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И

ПРИОРИТЕТИТЕ

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес: 
АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните 

ръководители.

Отг: преподаватели, кл. р-ли 

Срок: 14.09.2018г. 
28.09.2018г.

Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците.

Отг: зам. директори 
Срок:28.09.2018 г.

Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.

Отг: зам. директори 
Срок: 28.09.2018 г.

Изработване на план за работа на Училищния координационен съвет за справяне с 
тормоза в училище по изпълнение на “ Механизма на противодействие на училищния 
тормоз”.

Отг: Димитър Стефанов-ЗДУД 

Стоилка Григорова-ЗДУД 
Асена Геогиева -  педагог, съветник 

Петя Райчева- психолог 
Срок: 12.10.2018 г.

Изготвяне на Списък - Образец № 1 за учебната година.

Отг: Директор 
Срок: 14.09.2018г.

Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.
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Отпкл. ръководители 

Срок: 14.09.2018г.

Издирване на деца подлежащи на задължително обучение.

Отг: кл. ръководители 

Срокгпостоянен

УЧЕБНО -  ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

1.1. Разумно и професионално да се приложат изискванията на МОН за организиране на 
педагогическата дейност през настоящата учебна година при изработване на годишните 
разпределения и плановете на класния ръководител.

Отг: кл. р-ли; учители 
Срок: всички учители, директор

1.2.Създаване на организационни предпоставки за съдържателна педагогическа дейност:
1.2.1. Изготвяне на седмичното разписание :

Срок: 12.09.2018 г . 

Отг.: Директор
1.2.2. График за дежурствата .
Срок: 14.09.2018 г .
Отг.: зам. директор

1.3. Осигуряване на приемственост между различните степени на обучение в училище 
чрез посещение на занятия, родителски срещи, уроци, съвместни методически дейности, 
разговори.

Срок: постоянен 
Отг.:зам. Директори и главни учители

1.4. За издигане равнището на родно езиковата подготовка учениците по български език и 
литература да работят по следните проблеми:

1.4.1. Развиване на комуникативно-речевите умения на учениците в началния етап.
1.4.2. Подобряване на писмената грамотност на учениците V -  XII клас.

1.5. Екологизация на обучението по природо - математическите дисциплини да се 
осъществява в три направления:



1.5.1. Чрез учебното съдържание.

1.5.2. Чрез събирателна и проучвателна дейност.

1.5.3. Чрез комплексни форми за отдих, туризъм, обучение и възпитание, екскурзии, 

екскурзионни почивки.

Срок: Постоянен 

Отг.: главни учителите

ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

2.1 Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се реализира 
чрез:

2.1.1 Училищното образование гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното образование се осъществяват и:
2.1.2 Часа на класа, включително и чрез ученическото 
самоуправление;
2.1.3. Заниманията по интереси в рамките на целодневна 
организация на учебния ден;

2.1.4. В рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно 
развитие по реда и при условията на държавния образователен 

стандарт за приобщаващото образование.
2.2. Гражданско образование в часа на класа.
приоритет в работата на класните ръководители да бъде формирането на личностни 

умения у учениците за адекватно социално поведение в съвременните динамични 
обществено-икономически условия. Гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование в часа на класа освен чрез обучение за придобиване на 
компетентностите, посочени в рамковите изисквания по чл. 14, ал. 2, се осъществяват чрез 
занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани със:

1. патриотичното възпитание и изграждането на националното 
самочувствие;
2. толерантността и интеркултурния диалог;
3. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо
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работно място;

4. военното обучение и защитата на родината;

5. безопасността и движението по пътищата;

6. защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на 
първа помощ;

7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно 
решаване на конфликти;
8. превенция на тероризма и поведение при терористична 
заплаха;
2.3. Аспекти на гражданското, здравното, екологичното и интер-културното 
образование

- формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели, придобиване на 
знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на 
гражданите, умения за отговорно гражданско поведение;

Отг. Учителите по история, философия, БЕЛ Срок: постоянен
- реализиране на приетите теми по гражданско, екологично, здравно образование 
други във връзка с НП „Без свободен час в училище” по решение на ПС;

Отг. Учителите Срок: постоянен

- професионално ориентиране и подготовка за пълноценна реализация;
Отг. Педаг. съветник, кл. р-ли Срок: постоянен

- с цел усъвършенстване ученическото самоуправление, класните ръководители и 
учителите да оказват съдействие на УС в гимназията;

Отг. Педаг. съветник и учителите Срок: постоянен
- да продължи разясняването ценността на доброволчеството като проява на 

солидарност и гражданска активност, като форма на неформално учене;

Отг. Педаг.съветник, учителите Срок: постоянен
- провеждане на Ден на ученическо самоуправление;

Отг. Пед. съветник, председател УС Срок: м. октомври 2018 г.

- класните ръководители да поддържат тясна връзка с родителите на своите ученици 
и да информират останалите учители при наличието на проблемни ситуации в 
семейството.

Отг. Кл. р-ли Срок: постоянен
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5.2.2. Здравно възпитание:

- формиране на умения за създаване и/или поддържане на здравословен стил и 

условия на живот и за доброволно адаптиране към поведение, благоприятстващо 

здравето;

Отг. Класните р-ли, учителите по биология , мед. лице

Срок: постоянен
- актуализиране и обогатяване на информация, която да се използва при провеждане 
на здравните теми в часа на класа;

Отг. Мед. лице Срок: постоянен
- отбелязване по подходящ начин национални и световни дни, свързани със 
здравето;

Отг. Учителите по биология и 30 Срок: постоянен
- изработване на програма за дейности по проблемите на наркоманията, сектите, за 
работа с деца в риск, детска престъпност.

Отг. Педаг. съветник Срок: 28.09.2018 г.
5.2.3. Екологично възпитание:
- формиране на екологична култура, съзнание и поведение с оглед познаване на 
екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на 
природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното 
равновесие

Отг. Класните р-ли, учителите по география, биология, химия

Срок: постоянен
- отбелязване по подходящ начин деня на планетата Земя;

Отг. Класните р-ли, учителите по география, биология, химия

Срок: април 2019
- участие в различни екологични инициативи на училищно и общинско ниво.

Отг. Учителите, педаг. съветник Срок: постоянен
5.2.4. Интер-културно образование

- усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за 
основни характеристики на интер-културните отношения;

Отг. Класните р-ли, учителите по история, философия

Срок: постоянен 
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- формиране на позитивно отношение към разнообразието във всички области на 

живота, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна 

среда
Отг. Класните р-ли, учителите по история, философия

Срок: постоянен
2.5. Честване на Национални и училищни празници 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

Тържествено откриване на новата учебна година.

Отг: зам. директори, Саша Калинова 
Срок: 14.09.2018г.

Международен ден на музиката и поезията.

Отг: Антоний Панчев, Д. Караиванова 

Срок:27.09.2018г.
Ден на народните будители.

Отг.гл. учители 
Срок: 30.10.2018г.

Дни на природознанието ,биологията и химията.

Срок 05-09.11.2018г.
Отг. С.Рабчева, Цв. Димитрова,Р. Кисьова Р. Кръстева, Й.Попова,.

Дни на родния край,историята и географията.

Срок 10.12-14.12.2018 г. 
Отг.ТКузмова-Гиздева, М. Стоянова, М. Михайлова, П. Горинова 

Изложба на сувенири, новогодишни картички, коледни атрибути.

Срок 12.12-21.12.2018 г. 
Отг.В. Георгиева, Ася Ценова

Коледни тържества.

Отг.Кл. ръководители в СУ„Н.Геров”
Отбелязването на ромската нова година.

Отг: Директор,домакин
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Срок: 14.01.2019г.
Отбелязване на гибелта на В.Левски-19.02.2019 г.Подготовка на материали за часа на 

класа. Табла.

Отг.Т. Григорова, С. Карлиева
Дни на талантите и ученическите способности

Срок 11-20.02.2019 г.
Отг.Д. Караиванова, Ил.Панев, Н. Балева, М.Стоева,Ант.Панчев, Т.Величкова 

Честване на Патронният празник-м.февруари 2019г.

Отг. Директор, зам. директор 
Комисия

Трети март - Ден на Освобождението на България (нац. празник).
Отг:Директор.гл. учители и учители по история и цивилизация

Срок:01.03.2019г.
Дни на езиковото обучение.

Дени на точните науки.

Празник на буквите.

Срок 05-08.03.2019г. 

Отг. Ант.Кюркчийска, С .Калинова,Н.Шошева

Срок 18-22.03.2019г. 

Отг.Р.комсалова,Т.Лазарова,Й.Бойкинска

Срок. м . 04.2019г. 
Отг.Ст.Григорова, кл. р-ли на I клас

Международен ден на космонавтиката -12 април.

Отг.Б. Кандев
Дни на здравното възпитание.

Срок 15-19. 04.2019г. 
Отг. А. Касабова

20 април -  международен ден за опазване на Земята.

Отг.Йорданка Попова, Г. Настева
Великден -  конкурс за най-красиво великденско яйце.
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Отг: Ася Ценова, К. Панева 

Срок:25.04.2019г.
Дни на професионалното обучение —“ Ние умеем и можем “

Срок 07 -  10.05.2019г. 

Отг. Учители проф. обучение
Отдаване почит на Светите братя Кирил и Методий.

Отг. Кл. р-ли 
Срок: 23.05.2019 г.

Международен ден за защита на детето-1 юни.
Отг.Ел. Касабова, С. Рабчева 

2 юни - годишнина от гибелта на Христо Ботев.Отбелязване деня на загиналите 
заосвобождение на България.

Отг.Евг. Генков, Гинка Петрова

СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.

Отг: Директор 
Срок: 14.09.2018г.

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

Отг: Кл. р-ли 
Срок: постоянен

Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и 
тяхното йерархическо подреждане.

Отг: Директор 
Срок: постоянен

Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

Отг: Директор 
Срок:постоянене
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Изготвяне на план за хигиенизиране на училшцната сграда и дворните площи.
ОтпДомакин 

Срок: 28.09.2018 г.

Планиране на строително-ремонтните дейности.
Отг: Директор, гл. счетоводител,домакин

Срок: планиране

Провеждане на медицински прегледи на учениците.
Отг: мед. лица 

Срок: по график изработен до 28.09.2018г. 
Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

Отг: Директор .домакин 
Срок: 28.09.2018г.

Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците.
Отг: педагогически съветници, МО философски цикъл

Срок: 28.09.2018 г.
Изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците.

Отг:зам. директори,учители проф. обучение
Срок: 30.09.2018 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

Спорти състезания

Отг: Учители по физкултура 
Срок: 29.03.2019г.
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ОБЩОУЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

2018/2019 г.

Съвременното здравно образование изисква образователно дейност включваща форми на 

комуникация предназначени да подобрят знанията и да развият умения, водещи към здраве, 
създаването на предпоставки за съвременно здравно образование и адекватна здравна 
информация. Дългосрочна цел пред педагогическия колектив е да спомага за създаването на 

условия за цялостно физическо, психическо и социално благополучие на отделната личност; 
осъществяване на възпитателни и образователни дейности, целящи промяна на поведението, 

подобряване на знанията на ученика и развитие на уменията, водещи към здраве. За 
преодоляване на тревожните тенденции свързани с поведението на децата и подрастващите 
като агресивност, високо разпространение на употребата и злоупотребата с психоактивни 
вещества, рисково сексуално поведение и др. е необходимо: 1. Формиране на здравни навици 
за здравословен начин на живот чрез разговори, здравни беседи и други по проблемите на:

- Физическо развитие и дееспособност на учениците;

- Хранене и хигиена;
- Лична хигиена;

- Психично здраве и личностно развитие;
- Сексуално здраве;
- Човешките взаимоотношения;
- Предпазване от злоупотреба с психоактивни вещества;

- Природата и здравето на човека и други -  екология и безопасност;

2. Изграждане на стимулираща, чиста, безопасна и здравословна околна среда.
3. Създаване и осъществяване на гъвкава програма за здравно образование в училище.
4. Оптимизиране на връзките със семействата и обществеността.
5. Туризъм и спортуване за здравословен начин на живот. Спортни състезания, спортни 

празници и турнири.

6. Привличане и ангажиране на семейството и други институции, имащи отношение към 
проблема за здравето на учениците, за да бъде успешно и резултатно здравното образование. 
Конкретни дейности за осъществяване на целите с а :
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1 .Приоритетни спортове:

- Футбол-Е. Кръстанов, К. Костадинов

- Волейбол -К.Секулов

- Лека атлетика -Ем.Гюлеметова

- Баскетбол-Ем.Гюлеметова
- Народна топка-учители начален етап 

2.0бщоучилищни състезания по посочените спортове 
а/ есенен кръг08.10.20178г. -23 .11.2018г.
футбол 08.10.2018г.- 16.11.2018г. 
волейбол08.10.2018г. -  09.11.2018г. 
баскетбол 15.10.2018г. -  23.11.2018г. 
лека атлетика - по наредба /кросове, щафети/ 
б/ пролетен кръг15.04. -25.05.2019 г. 
футбол 15.04. -  17.05.2019 г. 
волейбол 22.04. -  17.05.2019 г. 

баскетбол07.05. -  28.05.2019 г. 
лека атлетика- по наредба / кросове, щафети/ 
народна топка- 24.04. -  08.05.2019 г.

3. Участия на представителни отбори в общоградски състезания по посочените спортове 
/ по наредби/, хокей на трева, футбол,лека атлетика,баскетбол
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

за учебната 201872019г.

Месец септември — 2018 г

1. Приема на промени в Правилника за дейността на училището;
2. Приема училищния учебен план;
3. Приема промени в Правилника за вътрешния ред в училище;

5.Приема на План за квалификационната дейност в училището за учебната година
6. Приема формите на обучение;
7. Приема годишния комплексен план на училището;
8. Избор на училищни комисии
9. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;
10. Приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
11. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи;
12.Информация за резултатите от Септемврийска поправителна сесия на учебната 

2017/2018 г.

13.Приемане на План за заседанията на ПС.
14.Приемане на дневен,седмичен и месечен режим.

15. Приемане на план -  програма и комисия за координационен съвет за справяне с 
насилието в училище.

Месец Октомври -2018 г.

1. Анализ на състоянието на училшцната документация -  ученически книжки 
,дневници, лични картони ,книга на подлежащите.

2. Информация за резултатите от тестовете входно ниво
3. Приемане план за работа на училището при зимни условия
4. Определяне на имащите право на стипендии за I срок на уч. 2018/2019 г.
5.Предложение за отпадане на ученици за учебната 2018/2019 год.
6.Приемане на учебно -производствен план за учебната 2018/2019 година.
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7. Обсъждане на идеи за ефективност на диференцирано заплащане на преподавателите в 

училище за учебната 2018/2019година.

8.Утвърждаване на училищна комисия по оценяването и обсъждане на идеи за 
ефективност на диференцирано заплащане на преподавателите в училище за учебната 

2019/2020 година.

9. Готовност на учениците за първи клас.

Месец ноември -  2018 г.

1. Осъществяване на задължителното училищно обучение до 16 годишна възраст -  
анализ на резултатите по прибиране и задържане на учениците.

2. Приемане на предложения за училищен и държавен план-прием за учебната 
2019/2020 г.

3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на учениците -  забележка, 
предупреждение за преместване в друго училище, преместване в друго училище до края на 
учебната година

Месец януари-2019 г.

1. Информация за резултатите от психологическото проучване на учениците от начален и 
среден курс.

2. Анализ на организацията и обучението на децата със СОП.
4. Утвърждаване на критериите за прием на ученици за учебната 2019/2020 год.

Месец февруари - 2019 г.

1. Реализирането на методичните единици и учебните програми -  постижения и слабости. 
Анализ на резултативната страна от обучението през 1-ви уч. срок на уч. 2018/2019 г.

2.Етапна оценка по реализирането на учебно-производствения план .
3. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.
4. Причини и фактори за отпадане на ученици в риск- анализ и мерки за адаптация към 

учебния процес на деца ,завърнали се от чужбина.
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5.Избор на комисия за подготовка на критерии за стипендии през II -ия учебен срок на 

учебната 2018/2019 г.
6. Избор на учебници, утвърдени от МОН, по които ще се работи през учебната 

2019/2020 година.

Месец април 2019 г.

1. Утвърждаване на номинации за удостояване с Почетна значка на гр.Пловдив,“Неофит 
Рилски „ и др. призове по случай 24 май -  Ден на българската просвета и култура .

2. Приемане на процедура за оценяване на знанията и уменията на учениците в случай 
на отсъствия , които не позволяват формиране на годишна оценка.

3. Анализ на подготовката на учениците от 1за явяване на ДЗИ и ИВО .

Месец юли 2019 г.

1. Информация за УВР през уч.2018/2019г. -  резултативна страна.
2. Оценка за реализация на учебно-производствения план и учебните планове за 

професионално обучение през уч.2018/2019 г.

3.Оценка на резултатите от проучването на проблемите с тормоза и насилието в училище 
и анализ на работата на Училищния координационен съвет за справяне с насилието и 
тормоза през учебната 2018/2019 г.

4. Доклад за динамиката в развитието на учениците със СОП .
5. Анализ и оценка на работата на училищната библиотека.
6. Приемане на проектощат за уч.2019/2020г.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ 
СОЦИАЛНАТА СРЕДА

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
2. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и 

издателски фирми, които биха били полезни на училището.

3. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на
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практически опит и идеи между учители и специалисти.

4. Установяване на по-тесни контакта с частни фирми за съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база в училище.
5. Актуализиране на връзките със следните институции:

- Център за гражданска защита;

- Противопожарна охрана;

- Детска педагогическа стая;
- Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
6. Съвместна дейност с:
-полиция, съдебна власт и прокуратура;

-здравеопазване;
-фолклорни дружества;
-МКБППМН
-общинска администрация;
-училищно настоятелство;
-спортни клубове и дружества;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ, УЧИЛИЩНО 
НАСТОЯТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

За по-пълноценно осъществяване на възпитателната работа в училището е необходимо 
учителите да установяват ефективни връзки с родители и обществеността.

1 .Да се проведе разяснителна дейност сред родителите . Запознаване на родителите с 
Правилника за дейността на училището и училищния учебен план.

2.Координиране дейността на класните ръководители с общинска комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с цел издирване, задържане и 
успешно обучение на подлежащите.

3.Училищното Настоятелство да съдейства за включването на повече родители в 
извънкласните и извънучилищни форми и дейности .

4. Създаване на общественият,с цел подпомагане на развитието на училището.
5.Приобщаване на родители при честване на бележити годишнини, национални, 

регионални и училищни празници, спортни и други прояви.
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6.Да се установи тясно сътрудничество между училището и семейството при 

превантивната работа с деца, затсрашени от негативни влияния (хазарт, секти, наркомания, 

употреба на алкохол и тютюнопушене)
7. Класните ръководители да изпращат ежемесечно писмени съобщения до родителите за 

състоянието на учениците.

8. Родителски срещи - на всеки клас да се проведе най-малко по две родителски срещи 
през учебен срок.

9. Посещения в домовете на децата застрашени негативни влияния и допуснали голям 
брой неизвинени отсъствия.

Б. Взаимодействие с родителите
1 .Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство.

2. Ангажиране на училищното настоятелство и обществен съвет 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.

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

4.Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни 

проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.
6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.

7. Изготвяне на табло за информация на родителите.
8. Провеждане на родителски срещи:
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