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Раздел I
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА
УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
Цялостната дейност на ОУ ”Гео Милев” през учебната 2015/2016 година протече
съгласно залегналите в годишния план задачи и цели. В училището се обучаваха 400
ученици, разпределени в 18 паралелки, 7 ПИГ.
Продължи процесът на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния
процес за ученици от I до VIII клас. Повиши се качеството на образователновъзпитателния процес чрез: насърчаване развитието на ключови компетентности,
творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното
общество; създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в
следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от
училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание; подобряване
материалната база с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за
провеждане на целодневна организация на учебния процес.
Преодоляват се диспропорциите в степента на образованост на учениците от
закритите училища чрез: създаване възможност за общуване и опознаване между деца
от различни социални, етнически и културни общности; създава се възможност за
развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално
подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
повишава се мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от
прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”. ОУ ”Гео Милев” се
развива и утвърждава като средищно училище, с добре подготвени кадри, които
непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на
учителя в учебно- възпитателния процес. В училището е създадена система за
организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите,
осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес
ОУ „Гео Милев“, с. Белозем е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с
добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в
съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да бъде не просто източник на
учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и
умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и
реализация в живота.
Силни страни в дейността на училището са:
• Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които са
постигнати образователните и възпитателните цели на обучението.
• Доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с
държавните образователни стандарти.
• Системният контрол върху качеството на УВР от страна на УР.

• Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в
текущата УВР.
• Взаимодействие с УН; включването на родителите в реализацията на училищни и
извънучилищни прояви.
• Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта,
които получиха признание в множество прояви на общинско и областно равнище.
• Участието в проекти.
• Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство
и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.
• Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията за
ОУ „Гео Милев“, с. Белозем като образователна институция, която дава добра
подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение.
Като нерешен докрай проблем в УВР могат да се откроят безпричинните
отсъствия от учебни часове на някои ученици от прогимназиалния етап. Колегията има
възможности да се справи с тях чрез единство в изискванията, строг контрол и
вписване на отсъствията, стриктно прилагане на Правилника на ОУ „Гео Милев“, с.
Белозем. Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги
– това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с
отсъствия на учители /по болест и др. причини/ и учениците да не губят учебни часове.
От анализа на действителното състояние на дейността в ОУ „Гео Милев“, с.
Белозем може да се направи следният извод:
• Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на
материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с
ученици и родители имат своя резултат, а именно – големият брой приети ученици след
VІІ клас.
РАЗДЕЛ ІІ.
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено
гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание
и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в
духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за
изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се
съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.
Усвояване

и

формиране

на

общочовешки

и

национални

ценности,

развитие

на

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на ОУ „Гео Милев” като училище, способно да формира у учениците
национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и
реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия

колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи
толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на
творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия
човек

като

гражданин

на

България

и

света.

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, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО


Издигане и утвърждаване престижа на училището.



Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.



Приобщаване на родителите.



Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на
подрастващите.



Повишаване квалификацията на учителите.

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.



Мерки и дейности за намаляване на преждевременно напусналите образователната
система.



Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от
всеки възпитаник.



Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на
демократизация в обществото.



Обогатяване на материалната база.



Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови
форми и методи на обучение.



Интегриране на учениците от ромски произход и други малцинствени групи



Интегриране и социализиране на ученици със СОП.

5. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
- Акцентиране върху подготовката по български език.

- Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния
процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на
педагогическите кадри.
- Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност.
- Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
- Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно
използване на наличната материално- техническа база (МТБ).

- 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.
- Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в
решаване на училищните проблеми.
- Утвърждаване на училищно настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната
дейност в училището.

Раздел II
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ
Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

- Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните
ръководители.
отг. Преподаватели и кл. р-ли

срок: 14.09.2016 г.

- Изготвяне на график за провеждане на консултации по различните учебни предмети с
учениците.
отг. ЗДУД

срок: 23.09.2016 г.

- Изготвяне на график за провеждане на консултации с родители
отг. ЗДУД

срок: 23.09.2016 г.

- Изготвяне на Списък Образец № 1 за учебната година.
отг. Директорът

срок:16.09.2016 г.

- Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.
отг. ЗДУД

срок: 03.10.2016 г.

- Издирване на деца, подлежащи на задължително обучение.
отг. УК за записване на деца в ПГ и 1 клас

срок: 30.09.2016 г.

- Планиране на:
* броя постъпващи първокласници;
отг. Комисия по подбор

срок: 30.05.2017 г

* броя на пенсиониращите се педагогически кадри;
отг. Комисия по подбор

срок: 05.2017 г.

* нуждите от педагогически кадри;
отг. Комисия по планиране

срок: 30.05.2017 г.

* необходимата учебна и училищна документация;
отг. ЗДУД

срок: 30.04.2017 г.

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
- Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.
отг. Директорът

срок: 15.09.2016 г.

- Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за
недопускане рушене и унищожаване на училищното имущество.
отг. Комисия за подобряване на МТБ

срок: Постоянен

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

срок: Постоянен

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

срок: 30.09.2016 г.

- Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.
отг. Директорът и ПОП

срок: 14.09.2016 г.

- Провеждане на медицински прегледи на учениците.
отг. Мед. сестра

срок: Постоянен

- Организиране отдиха на ученици и учители.
отг. кл. р-ли

срок: м.04.2015 г., м.07.16 г.

-Изготвяне на план за работа при зимни условия за осигуряване на нормален учебен процес.
отг. Комисия за подготовка при ЗУ

срок: 30.10.2016 г.

- Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците.
отг. Председателят на комисията

срок: 30.09.2016 г.

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА, ИЗЛОЖБИ,
КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
М. СЕПТЕМВРИ
1. Подготовка за тържественото откриване на учебна 2015/ 2016 година

Отговорник:
Срок:

Г. Христозова и УК

15.09.2016

2. Подготовка и подреждане на класните стаи и коридорите за първия учебен ден.
Отг.

Кл.

р-ли

Срок: 14.09.2016
3. Тържествено откриване на учебната 2016-2017 година.
Отговорник: Директорът и комисията по провеждане на училищни празници
Срок: 15.09.2016
4. Ден на Независимостта на България - беседа
Отг. М. Мънина и УК

Срок: 21.09.2016 г.

5. Европейски ден на езиците –
Отговорник: УК и уч-ли ЧЕО

Срок:

26.09.2016

6. Изработване на предложение от УУС на надслов за всеки месец, под който да протича
училищния живот през настоящата учебна година и обявяване на резултатите на табло
Отговорник: Цв. Боева и Д. Атанасова

Срок: до 30 .09.2016 г.

М. ОКТОМВРИ
1. Обявяване на конкурс „ Бъди като мен!“ ( начален етап и прогимназиален етап) на база
критерии: успех, културно поведение в училище, участие в извънкласни дейности.
Отговорник: класните ръководители и УУС

Срок: обявяване на конкурса до 1 октомври, обявяване на
наградените - в края на учебната година
2. 1 октомври – Ден на музиката – озвучаване на сградата и музикални изяви
Отговорник: Р. Георгиева
В. Василева
Срок: 01.10.2016
3. Обявяване на конкурс за творческо писане на есе, приказка, разказ, стихотворение.
Отговорник:

У-ли по БЕЛ и в ПИГ

Срок:

07.10.2016

Срок:

30.10.2016

4. Организиране на изложба на тема, свързана с БДП
Отговорник:

Иван Минков и УКБДП

М. НОЕМВРИ

1. Ден на народните будители - презентации по класове, участие в общоселски
мероприятия и изготвяне на табло.
Отговорник: М. Мънина, 7а
и 7б клас УК тържества

Срок:

28.10.2016

2. Отбелязване Световния ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортните
произшествия
Отговорник: УКБДП

Срок: м.ноември 2016 г.

М. ДЕКЕМВРИ
1. Световен ден за борба срещу СПИН – беседа за учениците VІ, VІІ и VІІІ клас
Отговорник: М. Колева, Цв. Боева, В. Стамболийска

Срок:

01.12.2016

2. Международен ден за правата на човека – изготвяне на табло с материали, свързани с правата и
задълженията на учениците - 10.12.
Отговорник: М. Шикова , Я. Минкова

Срок:

09.12.2016

3. Тържествено отбелязване на коледните и новогодишните празници:
Изложба на картички, сурвачки, играчки за елха във фоайето на училището, коледари от 4 клас.
Отговорник: УУС, учители в начален етап, учители в
ПИГ, Иван Минков

Срок:

01-23.12.2016

М. ЯНУАРИ
1. Патронен празник и обявяване на победителите в конкурса по творческо писане на есе,

приказка, разказ, стихотворение.
Отг. УК

Участват ученици от 1-8 клас, кл. р-ли и

УК

М. ФЕВРУАРИ
1. Обявяване на победителите за 1 срок чрез допитване до ученици и преподаватели на конкурса
„Бъди като мен! “ ( начален етап и прогимназиален етап) на база критерии: успех, културно
поведение в училище, участие в извънкласни дейности и връчване на награда. Обявяване на
критериите на конкурса за 2 срок
Отг. ЗДУД
2. Отбелязване на Св. Валентин – поставяне на кутия за валентинки, провеждане на тематични
часове по английски език в V, VI, VII и VIII клас.
Отговорник: Жанета Гендова, Елена Стоянова и Вержиния Стамболийска

Срок: 14

февруари 2017 г.
3. Годишнина от обесването на Васил Левски – отбелязване на годишнината по класове в ЧК,
изложба фоайето на училището, тържество
Отговорник:

У-ли по ИИ и М. Мънина

Срок:

4. Да спрем насилието на пътя! – ученическо състезание
Срок:
Отговорник: УКБДП

20.02.17

17.02.2017

М. МАРТ
1. Посрещане на Баба Марта – общооучилищна изложба-базар на мартеници и картички във
фоайето на училището – мероприятието е съвместно с УН
Отговорник:

УУС, И. Минков и уч-ли в ПИГ

Срок:

01.03.2017

Срок:

02.03.2017

2. 3. март - Ден на Освобождението на България –
Отговорник: УК, М. Мънина

3. 8 март - Ден на жената и майката – кулинарен базар „Мама готви по-добре“ с благотворителна
цел, представен съвместно с родители.
Мария Стоева, Десислава Миткова, Марийка
Отговорник:

Желязкова

Срок:

07-08.03.2017

4. „Пролет мила, животворна” – засаждане на дърво в двора на училището
Срок:

Отговорник: кл. р-ли 1-8 клас

март-април 2017

5. Празник на буквите
Отг. кл. р-ли на 1 клас

Срок: м. март 2017

М. АПРИЛ

1. Великденски празници и дни на благотворителност – събиране на дрехи, книги, играчки
за деца в неравностойно социално положение

Срок: 04.2017

Т. Андреева, М. Благоева, Д. Димитрова

Отговорник:

2. Отбелязване на Априлското въстание
Отг. М. Мънина и УК

Срок: 20.04.2017 г.

М. МАЙ
1. Ден на Европа – ден на самоуправление
Отговорник:

ЗДУД, УУС

Срок:

09.05.2017

2. Фестивал на Белия щъркел
Отг. Р. Георгиева и М. Благоева

Срок: м. май 2017 г.

3. Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост и обявяване на
победители за 2 срок чрез допитване до ученици и преподаватели на конкурса „Бъди като мен!
“ ( начален етап и прогимназиален етап) на база критерии: успех, културно поведение в
училище, участие в извънкласни дейности и връчване на награда

Отг. Кл. ръководители, ученици от 1-8 клас, учителят по ФВС и Комисията по
тържествата

Срок: 24.05.2017 г.
4. Приключване на учебната година за учениците от начален етап
отг. УК и кл. р-ли 1-4 клас

Срок: 31.05.2017 г.

М. ЮНИ
1. юни - Международен ден на детето – конкурс за рисунка на асфалт „Детство мое”, майсторско
управление на велосипед и спортни игри
Отговорник:

П. Матева, Д. Пенева, Й. Минчева, М. Стоева

Срок:

01.06.2017

2. 2 юни - Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България –
беседа в часа на класа, изработване на тематични табла, изпълнение на стихотворението „Хаджи
Димитър“ от Хр. Ботев, цветя и караул.
Отговорник:

Класни ръководители на 5-8 клас и УУС

Срок:

02.06.2017

3. Тържествено приключване на учебната година.
Отг. 7 клас, кл. ръководители и Комисията по тържествата

Срок: 16.06.2017 г.

Акцент е поставен върху действия на няколко основни групи дейности, които:


приобщават родителската общност и УН за провеждане на някои от мероприятията;



подпомагат обучението и възпитателните мероприятия в училището;



създават условия за изява на талантите на учениците от училището.


4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ

(Олимпиадите - училищен, областен и национален

кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в
средните училища през учебната 2016/17 година, утвърдено от Министерство на
образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите
5. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА, ЦИРК И КУКЛЕНИ
СПЕКТАКЛИ

Отг. Кл р-ли, УУС

срок: постоянен

6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ, ЗЕЛЕНИ И СИНИ УЧИЛИЩА

6.1. Екскурзия с учениците от начален етап - до гр. Пазарджик
6.2. Екскурзия с учениците от прогимназиален етап - 25 май 2017 г.
6.3. Бяло училище – м. декември 2016 г.
6.3. Зелено училище - м. април 2017 г.
6.4. Синьо училище - м. юли 2017 г.
Спортен календар за учебната 2015/2016 година
Спортен празник - 23.05.2017 г.

Екоден - 26.05.2017 г.

Първи срок: 15.09.2016 – 09.02.2017г.
№

Мероприятие

1.

Вътрешноучилищни
състезания по лека
атлетика
Спринтови бягания Момчета и
– 50, 60, 100 и 200м момичета I –
VIII кл.
Кросови бягания:
Момчета и
300, 400, 600, 800 и момичета I –
1000м
VIII кл.
Щафета 4 х 100м и
Момчета и
щафета с
момичета I –
препятствия
VIII кл.
Скачане: дълъг
Момчета и
скок от място и със момичета I –
засилване, висок
VIII кл.
скок
Хвърляне и
Момчета и
тласкане на плътна
момичета I –
топка и гюлле
VIII кл.
Общински
Момчета и
състезания по лека
момичета I –
атлетика
VIII кл.
Спортна гимнастика
–
вътрешноучилищни
състезания по лека
атлетика
Гимнастика на
Момчета и
уреди и
момичета I –
гимнастически
VIII кл.
щафети
Акробатика –
Момчета и
пирамиди
момичета I –
VIII кл.
Вътрешноучилищни Момчета и
състезания по
момичета I –
спортни игри
VIII кл.

1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.

1.
5.
2.

3.

3.
1.

3.
2.
4.

4.
1.

Футбол

4.
2.

Волейбол

4.
3.

Баскетбол

4.
4.

Хандбал

4.
5.

Бадминтон

Участници

Момчета и
момичета I –
VIII кл.
Момчета и
момичета VI
– VIII кл.
Момчета и
момичета VI
– VIII кл.
Момчета и
момичета VI
– VIII кл.
Момчета и
момичета II

Дата

Отговорници

Място на
провеждане

Х
Месец

Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители

Училищен
двор

Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС

Училищен
двор

Х
Месец
Х
Месец
Х
Месец
ХI
Месец
Х - ХI
Месец

ХI - I
2017г.
ХI - I
2017г.
IX – XII
Месец
IX – XII
Месец
X – XII
Месец
X – XII
Месец
X – XII
Месец
X – XII
Месец

Училищен
двор
Училищен
двор
Училищен
двор

Спортни
площадки

Учител по
Спортна
ФВС, кл.
площадка и
Ръководители физкултурен
салон
Учител по
Спортни
ФВС, кл.
площадки
Ръководители
Учител по
Спортна
ФВС, кл.
площадка и
Ръководители физкултурен
салон
Учител по
Спортни
ФВС, кл.
площадки
Ръководители
Учител по
Спортни
ФВС, кл.
площадки
Ръководители
Учител по
Спортни
ФВС, кл.
площадки
Ръководители
Учител по
Спортни
ФВС, кл.
площадки
Ръководители
Учител по
Спортни
ФВС, кл.
площадки

4.
6.

Шахмат

4.
7.

Тенис на маса

4.
8.

Народна топка и
смесени щафети

– VIII кл.
Момчета и
момичета II
– VIII кл.
Момчета и
момичета III
– VIII кл.
ПГ – 5, ПГ –
6, I – VIII кл.

X –I
2017г.
X – XII
Месец
X – XII
Месец

Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Момчета и
момичета II –
VIII кл.
Момчета и
момичета II –
VIII кл.

Спортна зала
Спортна зала
Спортни
площадки

Втори срок: 09.02.2017 – 15.06.2017г.
№

Мероприятие

Участници

Дата

Отговорници

1.

Вътрешно
училищни
състезания по лека
атлетика
Спортни игри.
Вътрешно
училищни
състезания
Футбол

Момчета и
момичета I –
VIII кл.

II - IV

Учител по
ФВС, кл.
Ръководители

Момчета и
момичета I –
VIII кл.

II - V

Учител по
Спортни
ФВС, кл.
площадки
Ръководители

Момчета и
момичета I –
VIII кл.
Момчета и
момичета IV
– VIII кл.
Момчета и
момичета III
– VIII кл.
Момчета и
момичета V
– VIII кл.
Момчета и
момичета I –
VIII кл.
Момчета и
момичета I –
VIII кл.
Момчета и
момичета I –
VIII кл., ПГ
5 и ПГ 6
Момчета и
момичета V
– VIII кл.
Момчета и
момичета III
– VIII кл.
Момчета и
момичета I
– VIII кл.,
ПГ 5 и ПГ6
Момчета и
момичета I
– VIII кл.

II – V

Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители

Спортни
площадки

Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители
Учител по
ФВС, кл.
Ръководители

Спортни
площадки

2.

3.

3.
1.

Волейбол

3.
2.

Баскетбол

3.
3

Хандбал

3.
4

Бадминтон и тенис
на маса

3.
5

Шахмат

3.
6

Народна топка и
смесени щафети

4.

Общински
състезания по
волейбол
Състезания по
трибой и четирибой

5.

6.

Колоездене

7.

Гимнастика на
спортни уреди

II – V

III - V

III - V
II – V
II – V

III - V

II – III
IV – V

IV

V

Място на
провеждане
Спортни
площадки

Спортни
площадки
Спортни
площадки
Спортни
площадки
Спортни
площадки
Спортни
площадки
Спортни
площадки

Спортни
площадки
Спортни
площадки

Учител по
Спортни
ФВС, кл.
площадки
Ръководители

Квалификационна

дейност

(теми

и

форми

на

вътрешнометодическа

и

педагогическа дейност)
1. Теми: Приложени в Плана за квалификационната дейност
2. Форми:
Самообразование;

семинари;

открити

уроци;

практикуми;

лектории;

научно-

практически конференции; други.
2.1. Семинари
- за начален етап - съгласно плана на методическото обединение на учителите в
начален етап
Отг. П. Матева
- за прогимназиален етап - съгласно плана на методическото обединение на учителите в
прогимназиален етап
Отг. М. Колева
2.2. Да се изготви график на откритите уроци
срок: 10.10.2016 г.
Отг. Р. Георгиева
3. Дейности:
Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са
включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния
план на училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения.
Контролна дейност
1. Обект и предмет на контролната дейност:
- учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите;
- работата на заместник-директора, обслужващия и помощния персонал;
- косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.
2. Форми на контролната дейност:
- педагогически проверки:
* превантивни;
* тематични;
* текущи.

- административни проверки:
* 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, свързана с
финансовата дейност;
- проверки на социално-битовата и стопанската дейност;
- проверка по спазването на:
* правилника за вътрешния трудов ред в училището;
* училищния правилник;
* изготвените графици;
* правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
* седмично разписание;
- проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на МОН и
МОН.
3. Срокове:
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план за
контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.
ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Месец СЕПТЕМВРИ

1.Избор на секретар на заседанията на ПС за учебната 2016/2017г.
2.Приемане на комисии за работа към ПС за учебната 2016/2017 г..
3. Актуализиране на Стратегията за развитие на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем.
4.Актуализиране на училищния правилник.
5.Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение,
възпитание и труд.
6. Приемане на Координационен механизъм за противодействие на училищния тормоз
и агресията.
7. Приемане на план за превенция на тютюнопушенето, наркотиците и алкохола.
8.Приемане на Годишен план на училището.
9. Приемане на план за здравно и гражданско образование и възпитание за учебната
2016/2017 година.
10. Приемане на План за противодействие на училищния тормоз.

11. Приемане на план на УКБППМН за учебната 2016/2017 година.
12. Приемане на план на УКБДП за учебната 2016/2017 година.
13. Приемане план за квалификационната дейност за учебната 2016/2017г.
14.Запознаване с Плана за контролна дейност на директора за учебната 2016/2017г.
15.Запознаване с разпределението за класното ръководство за учебната 2016/2017г.
16. Приемане дневен режим на учениците през учебната 2016/2017г.
Месец ОКТОМВРИ

1. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
2. Обсъждане и анализ на резултатите от проверката на входното равнище на
учениците.
3. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и
предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните
резултати.
Месец НОЕМВРИ

1. Отчет на резултатите от въпросника за насилието и въпросника за превенция на
тютюнопушенето

Месец ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.
2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник. Обсъждане на предложения за
налагане на наказания на ученици.

Месец ФЕВРУАРИ

1.Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок.
2.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.
3.Отчет на дейността на постоянните комисии към ПС.
4.Отчет на дейността на Методическите обединения.
5. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и

предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните
резултати.

Месец МАРТ

1. Избор на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване

Месец АПРИЛ

1. Приемане на реда за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018г.
2. Приемане на график на дейностите за приемане на ученици в първи клас за учебната
2017/2018г.
3. Определяне на необходимите документи
учебната 2017/2018г.

за прием на ученици в първи клас за

4. Определяне на критерии за подбор на деца в първи клас за учебната 2017/2018 г. в
случай, че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата.
5. Отчет на резултатите от проведената тематична проверка
6. Ученическо самоуправление – 9 май
7. Фестивал на Белия щъркел
8. НВО – IV и VII клас
Месец МАЙ

1. Анализ за състоянието на училищната документация.
2. Здравословното състояние на учениците от училището.
Месец ЮНИ

1.Обсъждане и анализ на резултатите от проверката на изходното равнище на
учениците.
2. Допълнителна работа с ученици от II-IV клас
3. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и
предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните
резултати.

Месец ЮЛИ

1.Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и
изпълнението на годишния план на училището.
2. Анализ на резултатите от НВО.
3.Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.
4. Приемане на училищния учебен план, групите за ЗИП за учебната 2017/2018 година.
5. Запознаване с проекта за годишна преподавателска заетост за учебната 2017/2018
година.
6. Определяне броя на членовете и състава на Комисия за оценка на постигнатите
резултати от труда на педагогическите кадри съгласно член 22 б от ВПОРЗ.

7. Приемане на показателите към карта за оценяване на резултатите от труда на
педагогическите специалисти за 2016/2017 г.
Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда
А. Интеграционни връзки
1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел
ефективно подпомагане на многообразното 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. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел
подобряване на материалната база в училище.
5. Актуализиране на връзките със следните институции:
•
Противопожарна охрана;
•
Детска педагогическа стая;
•
нестопански организации;
•
Агенция „Закрила на детето“
•
медии;
•
народно читалище „Просвета“.
6. Съвместна дейност с:
•
полиция, съдебна власт и прокуратура;
•
здравеопазване;
•
фолклорни дружества;
•
общинска администрация;
•
РУО на МОН;
•
училищно настоятелство;
•
спортни клубове и дружества;
•
регионален център за ученически отдих и туризъм;
•
частни образователни фирми;
•
социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в
поведението;
•
педагогически консултативен кабинет;
•
частни педагогически издателства;
•
национален съвет по наркотични вещества;
•
охранителни фирми и агенции.
Б. Взаимодействие с родителите
1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна
дейност с Училищното настоятелство.

2. Ангажиране на 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.
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:
м. септември
Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния
учебен план, правила за опазване на МТБ
м. декември
Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване с училищната
програма за борба с наркоманията, сектите и детската престъпност.
м. април
Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7. и 8. клас.
Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на
учениците.
м. май
Готовност на учениците за приключване на учебната година
м. юни
Среща с родителите на бъдещите първокласници.
Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните

1. Задачи:
* издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;
* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;
* организиране на превантивна работа с ученици и родители.
2. Форми на работа:

* провеждане на индивидуални разговори;
* провеждане на психологически изследвания.
3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на
комисията.
Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на
труда и защита при природни и други бедствия
1. Задачи:
* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към живота;
* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да
възникнат в и около него;
* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата;
* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на
съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;
* 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:
* теоретическо и практическо обучение на учениците;
* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;
* превантивна работа.
3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на
училищната комисия.

