Утвърждавам!
Директор:…………….
/ Н.Ботушаров /

ГОДИШЕН ПЛАН
на училището за учебната 2012/2013 г.
І.Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на
училището.
През 2011-2012г. учебно-възпитателния процес бе подчинен на основните цели и задачи
залегнали в годишния план. Създаде се добра система на организация, съгласуваност и контрол на
резултатите от дейностите. Стремежът на учителите е да подготви децата за продължаване на
тяхното образование- всички ученици от VІІ ,VІІІ клас се записаха в профилирани и професионални
гимназии. Особено внимание се обръща на прибирането и задържането на децата в училище,
изграждането на благоприятна творческа атмосфера, без агресия и рискови ситуации.
През новата 2012/2013 учебна година педагогическият състав е от 1 директор, 1 помощникдиректор, 21 учители / 11 начални учители и 10 прогимназиални учители / и 5 възпитатели /
4начален етап и 1 сборна група V – VІІ /, които работят в 9 паралелки начален етап и 6 паралелки
прогимназиален етап с общо 314 ученика /182 начален етап и 132 прогимназиален/.
През учебната 2011/2012 година приоритети в УВР бяха:
 Осигуряване на квалифицирана, модерна и конкурентноспособна подготовка на
учениците;
 Развитие личността на ученика, изграждане на активна гражданска позиция,
инициативност и стремеж към самоусъвършенстване;
 Използване на ефективни подходи, средства и форми за усъвършенстване на
организацията на учебния процес и методиката на преподаване;
 Разширяване сътрудничеството и партньорството на училището с родителска, местна
общност и външни институции.
Осигурена е творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране целите на
учебно-възпитателния процес . Интерактивните методи се прилагаха от все повече учители в
ежедневната им работа.
Резултатите от НВО в ІV и VІІ клас съответстват на годишните оценки и затвърждават
позициите ни сред първите по успех училища в областта.
През учебната 2012/2013 година за усъвършенстване качеството на организацията,
структурата и методиката на обучение в училище е необходимо:

o Да се разнообрази вътрешно-училищната квалификация и повиши иновационната
активност на учителя;
o Да продължи използването на интерактивни методи при решаването на задачите на
възпитанието и обучението на децата чрез екипно взаимодействие на различни нива;
o Да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните
проблеми.

ІІ.1. Мисия на училището
Обучение и възпитание на подрастващите според ДОИ. Осигуряване на качествено
образование и равен достъп на всички ученици. Развитие на индивидуалността и стимулиране на
творческите заложби на учениците. Ангажираност от страна на родителската и квартална
общественост, ясна подкрепа в процеса на изграждане и утвърждаване на личности. Активност от
страна на преподавателския колектив за издигане имиджа на училището и качеството на
образование давано от него.

2. Визия на училището
Утвърждаване на ІХ ОУ като училище, осигуряващо добра познавателно-творческа основа за
по-нататъшното израстване и реализация на учениците, ефективно обучение и развитие на
личността. Утвърждаване на педагого-възпитателната дейност в съответствие с новите
образователни приоритети.

3. Цел:
А: Основна цел:
Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебно –възпитателния процес чрез
прилагане на различни подходи при изграждане личността на ученика.
Б: Основни задачи:
•
•
•

Създаване на условия и нагласи за позитивност, чувство за отговорност и
ангажираност при общуването учител – ученик - родител.
Формиране на способности за професионална адекватност и творческа вариативност
по отношение на предизвикателствата пред учителската професия днес.
Повишаване на качеството и ефективността на учебната дейност и осигуряване на
самостоятелност на учителите при изпълнение на задълженията им на работното
място, както и разширяване на отговорностите им.

•

Контрол и отчетност на постигнатите резултати на изхода – по класове, учебни
години и в края на обучението.

•

Верификация в управленската дейност при вземане на решения.

•

Уважение спрямо труда на всеки ученик, учител, ръководител, родител, позитивна
етика и толерантност в отношенията; добра организация при извършване на
различните училищни дейности, екипност и взаимно разбиране.
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4. Стратегии в дейността:
4.1. Целенасочена работа за привличане, прибиране, задържане и приобщаване на
подлежащите за задължително обучение деца в училището.
4.2. Организиране и водене на подходяща реклама за популяризиране на училището като
средищно и дейностите в него
4.3. Запазване на етнически толеранс към представителите на различни етнически групи –
българи, турци, каракачани, роми.
4.4. Защита личностното достойнство на учениците и учителите.
4.5. Търсене на нови пътища в УВР с проблемните ученици. Системна работа за
утвърждаване значимостта на всеки един ученик и възможността му да има равен достъп да
образование.
4.6. Приобщаване и привличане на родителската и кварталната общественост, както на
заинтересовани лица и фирми към реализацията на основната цел и задачи на училището.
4.7. Стратегия на многообразие от дейности – естетически, музикални, спортни, екологични,
патриотични протичащи в състави и клубове.

5. Приоритети:
5.1. За по-добро овладяване на българския език от учениците в училището – търсене на нови
форми и методи в дейността на СИП, ЗИП, ПИГ и консултациите водени от учителите.
5.2. Стремеж към резултати от съвместната работа на УН, ръководството на училището,
ЦАО в кв.”Речица” при привличане, задържане и редовна посещаемост на учебните занятия и
отговорно участие в УВП от страна на учениците.
5.3. Реализация на инициативи и проекти за обновяване, поддържане и съхраняване на
материалната база.
5.4. Издигане на професионализма и компетентността на педагогическите кадри като важно
условие за подобряването имиджа на учителската професия.
5.5. Интегриране на децата и учениците от малцинствата;

ІІІ.Дейности
приоритетите:

за

реализиране

на

целта,

стратегиите

и

1. Осигуряване на 100% обхват на подлежащите за обучение ученици от І клас.
Срок: м. 09.2012 г.
Отг.: Директор, ПДУД
2. Водене на отчет учениците непосещаващи редовно учебни занятия и осъществяване на
системна възпитателна работа с тях.
Срок: постоянен
Отг.: пом. директор, кл. ръководители
3.Интеграция и съхраняване на етнокултурната идентичност на учениците
малцинствените общности чрез образованието и извънкласните форми на обучение.

от
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Срок: постоянен
Отг.: директор, кл. р-ли
4. В урочната работа приоритетно да се прилагат новите стратегии, за да бъдат поставяни
учениците в проблемни ситуации и се провокира умението им за работа в екип:
• За успешна работа по овладяване на български език в консултациите на началните
учители и учителите по български език и литература да се работи системно с
проблемните ученици.
Срок: постоянен
Отг.:началните учители и учителите по БЕЛ
•

Създаване на работещ екип между учителя по съoтветния предмет, класния
ръководител, възпитателите и родителите на изоставащия ученик за решаване на
възникнали проблеми.
Срок: постоянен
Отг.: директора и учителите

5. Оценяването на знанията и уменията на учениците да се извършва в съответствие с
Наредба №3 от 15.ІV. 2003 година и последвалите изменения.
Срок:постоянен
Отг.преподавателите по всички предмети
а/ на родителски срещи началните учители, класните ръководители и преподаватели да дават
обобщена и сравнителна информация зa успеваемостта на паралелката - / входно,
междинно,изходящо ниво, срочен и годишен успех, резултати от външно оценяване /;
Срок: периодичен
Отг.:всички учители
б/ за постигане на необходимата прозрачност в оценяването да се съобщават и мотивират
пред класа поставените оценки;
Срок: постоянен
Отг. учителите
6. Разширяване на съвместната работа на училищното настоятелство, ръководството на
училище, ЦАО в кв. Речица за привличане, задържане, редовна посещаемост на учебните занятия и
отговорно участие в учебно - възпитателния процес от страна на учениците.
Срок:периодичен
Отг.: кл. ръководители
7. Ежемесечно комисията за превенция на противообществените прояви да информира екипа
за наличието или липсата на такива.
Срок: ХІ. 2012г.; ІV. 2013 г.
Отг.: председателите на МО
8. За водене на качествен учебно – възпитателен процес системно и ефективно да се използва
наличната техника и програмни продукти по съответните учебни дисциплини.
Отг.: всички учители
Срок: постоянен
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9. Да се поддържа и стимулира интереса на децата към живота и дейностите на техни
връстници в други страни в областите : екология, културно наследство, спорт и др. обединени по
темата: „ Това ще е интересно за вас приятели.”/ екологичен кабинет/
Срок: постоянен
Отг.:учители ЧЕ, биология, химия, ФВС
10. Да продължи съвместно с БЧК дейността за подпомагане на социално слаби деца.
Срок: периодичен
Отг.: В.Крайчева, Я.Апостолова, П.Илиева
а/ Организиране на трудови дни за почистване района на училището.
Срок: постоянен
Отг: кл.ръководители
б/ Всеки учител с помощта на родители и ученици да работи по естетизация на кабинетите в
които работи.
Срок: постоянен
Отг.: всички учители
11. Провеждането на месеци по предмети, като отговорниците предоставят план за
мероприятията предвидени в месеца както следва:
м. декември

–

м. февруари

–

м. март

седмица на българския език
отг.: нач.учители, Ив.Желязков
седмица на математиката
отг.: П.Илиева, Ж.Стоянова
– седмица на природните науки
отг.:
– седмица на чуждите езици
отг.: В.Крайчева Б. Дошева

м. април

м. май

– седмица на масовия спорт
отг.: Ст. Стефанов Г. Павлов
Месец на изкуствата
отг.: Г.Ангелова, Г.Павлов
–
Месец на детското творчество
отг.: нач. учители, кл.ръководители

12. Отбелязване на важни дати от нашия празничен и исторически календар:
22.ІХ. – Ден на независимостта на Р България
26.Х. – Ден на Сливен
01.ХІ. – Ден на народните будители
25.XII. - Рождество Христово
19.ІІ. – Обесването на В.Левски
03.ІІІ. – Национален Празник
14. IV. – Великден
11.V – Празник на училището
24.V. – Ден на славянската писменост
02.VІ. – Ден на Ботев

отг. библиотекар
отг. ІV а,б, клас
отг. V а,б клас
отг. VІІ а,б клас
отг. ІІІ а,б, в клас
отг. VІ а,б клас
отг. ІІ а,б, клас
отг.: комисия
отг.: комисия
отг.: СИП БЕЛ–VІІ кл.
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-Участие в проект „С грижа за всеки ученик” – междинен отчет на учителите работещи по
проекта.
Срок: м.февруари
Отг.: Директора
10. Мотивиране и целенасочена работа за изява на наши ученици в общински, областни и
национални конкурси, състезания, викторини, концерти
Срок: периодичен
Отг.:кл. ръководители, Стефанов, Захариева
11. Да се организира лектория съвместно с КАТ Сливен по проблемите на БДП касаещи
здравето и живота на нашите ученици.
Срок: постоянен
Отг.:В.Иванова , Ив.Желязков, В.Блецова,
Р.Николова
12. Мероприятия:
 Подготовка за участие на учениците в общински и областни олимпиади през учебната
2010/2011г.
Срок по график
Отг.: учителите по предмети
 Седмица на мобилността и Ден без автомобили
Срок: м. 09.2012 г.
Отг.: Учителите преподаващи по БДП
 Български коледни обичаи - изложба
Срок: м 12.2012 г.
Отг.: И.Кисьов, Ив.Желязков, Г.Ангелова,
Г.Павлов
 Конкурси за сурвачка, картичка, мартеница.
Срок: м.12.2012 г. - м. 03.2013 г.
Отг.: Кл. р-ли
 Отбелязване на Първа пролет
Срок: м. 03.2013 г.
Отг.: гл.учител и Стефанов
 Европейско математическо “Кенгуру”.
Срок: м. 03.2013 г.
Отг.: учителите по математика
 Ден на земята
Срок: 22.04.2013 г.
Отг.: Кл. р-ли; у-ли по природни науки


Ден на самоуправлението:
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- изнасяне на уроци: ученици - “учители” ;
- организиране на УВП в училище
Срок: м.09.05.2013год.
Отг. учителите

 “Тероризъм – една нова заплаха в ХХІ век”.
Срок: м. 05.2013 г.
Отг. Кл. р-ли V– VІІІ кл.
 “Аз грамотно съм дете”.
Срок: м.05.2013 г.
Отг.: Учителите І клас
 Световен ден на околната среда.
Срок: 05.06. 2013 г.
Отг.: Кл. р-ли V - VІІ кл.; учителите
по природни науки
 Изготвяне кът на отличника, на художествено- творческите и спротни постижения на
учениците през учебната 2010/2011год.
Срок : месец май 2013г.
Отг. учителите и възпитателите
 Посещение на театрални постановки, концерти, куклени постановки.
Срок: постоянен
Отг.: Г.Павлов, Г.Ангелова

13. Екскурзии с учебна цел в страната
начален етап – последната седмица на м.май
прогимназиален етап – 01.06.2013г.
Отг.:учителите и директора

Помощни комисии
1. Вътрешноучилищна квалификационна дейност
Председател: И.Кисьов
членове: председатели на МО
2. Комисия по БДП
Председател: В.Иванова
членове: Ст.Стефанов, Ив.Желязков,
Ил.Кисьов
3. Комисия за действие при БАК
Председател: В.Славова
членове: Ст.Стефанов, Ив.Желязков, Т.Панов
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4. Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците
Председател: Б.Дошева
членове:П.Петрова, В.Блецова, Ж.Стоянова
5. Комисия на БЧК в училище:
Председател: В.Крайчева
членове:П.Илиева, Я.Апостолова
6. Комисия по разглеждане на сигнали и жалби за корупция.
Председател: И.Кисьов
Членове: Д.Караджова, А.Станчева
7. Комисия за оценяване на постигнатите резултати на педагогическите специалисти
Председател: Н.Ботушаров
Членове: Ст.Станков, И.Кисьов, Ж.Стоянова
Д.Караджова
8.Училищен координационен съвет

Председател В.Славова
Членове Илия Кисьов, Диян Дойчев, Анна
Станчева , Николинка Йорданова

Методически обединения
1.Начални учители – І и ІІ класове
Председател: Й.Захариева
2.Естетико-хуманитарно направлиние
Председател: Г.Павлов
3.Природо – математическо направление
Председател: П.Илиева
4.Възпитатели
Председател Н.Йорданова
Забележка:Плановете на МО и помощните комисии са приложени към плана на училището.

ІV. Работа с родителите
1. Провеждане на родителски срещи.
Общи: Начален курс – 2 за година
Среден курс – 2 за година
По класове: Най-малко 2 срещи за годината, при необходимост по 3 срещи за учебен срок
т.е.:
2 срещи - І срок –

09.10., 18.02..2012 г.

2 срещи - ІІ срок -

м. ІV, VІ.2011 г.

За І клас - по 1 на 2 месеца.
Теми на родителските срещи:
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м. 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.
м. февруари – Анализ на резултатите за І учебен срок.
м. април – Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след VІІ клас.
м.юни - Приключване на учебната година и обсъждане летния отдих на учениците.
На първата родителска среща класните ръководители да уточнят задълженията на
родителите към училището и начина на довеждане и прибиране на учениците първокласници в и от
училище.
2.Създаване на екип от родители и учители при подготовка и провеждане на училищни
инициативи.
3.Оформяне кът на родителите за актуална и полезна информация, касаеща проблеми
свързани с развитието на учениците.
4.Съвместни трудови инициативи.

Настоящият план на училището е приет на заседание на ПС на 03.09.2012 г.

8805 – гр.Сливен; кв.”Речица”; ул.”Й. Йовков” № 27, тел.: 044 / 67 48 15; 67 42 82
e-mail: deveto_ou@abv.bg
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