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РАЗДЕЛ І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА
НА УЧИЛИЩЕТО
През учебната 2017/2018 година усилията на ръководството и
педагогическия колектив бяха насочени към реализиране на следните цели и
приоритети в дейността на училището:
 Реализиране на стратегия за развитие на училището за периода 2016/2020г.
 Утвърждаване престижа на училището.
 Повишаване качеството на УВП.
 Осигуряване
на условия за физическо, умствено, нравствено,
интелектуално, естетическо и личностно развитие на подрастващите.
 Изграждане на образовани и социално ангажирани личности, с възможност
за реализация.
 Повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие.
В резултат на извършеното:
Средният успех за учебната 2017/2018 г. е :
- в начален курс отличен /5,79/.
- в среден курс е мн. добър /5,36/ и остава устойчив.
За поредна година училището ни се класира в първата петица на най-добрите
в Пловдивска област. От НВО учениците от ІV клас заеха IV място в областта, а
от VII - заеха пето място.
Училищното настоятелство и общественият съвет се превърнаха във важен
работещ орган и сериозен помощник в учебно-възпитателния процес,
материалното осигуряване на училището ни.
В училището бе разгърнато многообразие от извънкласни и
извънучилищни дейности, състезания, двубои, турнири по различните видове
спорт и изкуства.
Сериозни, качествени промени настъпиха в квалификационната дейност.
През изминалата учебна година голяма част от учителите бяха включени в
различни форми за професионална квалификация с различна продължителност,
организирани от училището или Регионално управление на образованието.
Значителни подобрения има в материално техническата база на
училището.
 Боядисване на класните стаи на третия етаж, коридора и
прилежащите фоайета на базата на ул. Антон Папазов №18;
 Закупени и поставени 15 мултимедийни проектори и 10 преносими
компютри
 Външно боядисване на сградата на ул. Богомил 32
 Поставяне на енергоспестяващи осветителни тела в класните стаи
Училището е с изграден облик сред обществеността от района като учебно
заведение, осигуряващо високо качество на подготовка в няколко направления:
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родно и чуждоезиково обучение, математика, биология, спорт, изкуство и заема
достойно място в системата на образованието.
Нерешени проблеми остават:
 Преодоляване на кризата на ценности, негативната тенденция в
мотивацията за усвояване на знания у част от децата.
 Нежелание за комуникация у част от родителите с педагогическия
колектив.
 Недостатъчната активност
на изградените паралелкови родителски
тройки.
РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
За учебната 2018/2019 година училището си поставя следните цели
съобразно перспективния план за развитие на образованието:
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ:

1. Усъвършенстване на работата както с изявените, така и изоставащите
ученици.
2. Поставяне личността на ученика в активна позиция по отношение на
обучението, развитието и реализацията.
3. Развитие на способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното
правилно използване.
4. Обогатяване творческата дейност на учениците чрез прилагане на нови форми
и методи на обучение.
5. Пълноценно участие на родителите в организирането и провеждането на
училищни мероприятия и съдействие за постигане на по-високи резултати в
учебно-възпитателната работа.
РАЗДЕЛ ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА
СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

РЕАЛИЗИРАНЕ

НА

ЦЕЛИТЕ,

1. Дейност : Подобряване на УВР за постигане на реални резултати в УВП.
1.1.Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на
европейските политики и стратегически цели за превръщането на
образованието като национален приоритет и намиране мястото на
образователната институция в контекста на промените. Квалификация на
ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и
адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.
Срок: 09.2018 г.
Отг.: Директор
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1.2.Допълване и приемане на Правилника за вътрешния трудов ред и
Правилник за дейността на училището.
Срок:14.09.2018г.
Отг.: Директор, зам.-директор
1.3.Подготовка и тържествено откриване на учебната 2018/2019година.
Срок: 17.09.2018 г.
Отг.: Терзиева,
Живко Каратабанов
1.4.Изработване на седмична програма и съгласуване с РЗИ.
Срок:09.2018г
Отг.: Джанекова, м.с. Вълева, кл. р-ли
на I, II, III, IV кл.
1.5.Изготвяне седмичен график на дейностите.
Срок: постоянен
Отг.: Директор, зам.-директор
1.6.Запознаване с Правилника за дейността на училището – ученици, учители,
родители и помощен персонал.
Срок: м.09.2018г.
Отг.: кл. р-ли, Директор
1.7.Изготвяне на годишни тематични планове на учебното съдържание по
предмети, съобразени с новите програми и ДОС.
Срок: 17.09.2018 г.
Отг.: учители
1.8. Изготвяне на график за провеждане на часовете по СИП, ЧК, ДЧФВС, ЧКР
и консултации по изучаваните предмети.
Срок: м.09.2018г.
Отг.: учители
1.9.Изграждане на паралелкови ученически съвети в пети-седми клас.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: Калнева, кл. р-ли
1.10.Обновяване и сформиране на ученически съвет на училището.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: Калнева
1.11.Изготвяне на планове на класните ръководители.
Срок: 14.09.2018 г.
Отг.: кл. р-ли
1.12.Изработване на система за работа с изоставащите и проблемни деца.
Създаване на по-добра комуникация и сътрудничество между родители,
учители и ученици.
Срок: постоянен
Отг.: Калнева, кл. р-ли
1.13.Обявяване на конкурс: „Ученик на годината”.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: УС на училището, Калнева

5

1.14.Приемане на годишен план и създаване на организация за работа на
комисията за провеждане на квалификационна дейност.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: ККД
1.15.Изготвяне и приемане на годишни планове на училищните комисии по
БДП, БППМН и ГЗ.
Срок: м.09.2018г.
Отг.: ПС и комисиите
1.16.Провеждане на организационни сбирки на предметните комисии и избор
на председател.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: ПС и комисиите
1.17.Контрол върху невъоръжената охрана.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
1.18.Извършване на оценка на проблема с насилието в началото и в края на
учебната година.
Отг.: Калнева
1.19.Създаване на училищен координационен съвет за справяне с насилието и
изготвяне на план за противодействие на училищния тормоз.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Калнева
2. Дейност: Социализация и гражданско образование и възпитание.
2.1.Утвърждаване на механизъм за превенцията и създаване на правила в
училищните общности и използване на доказани стратегии за разрешаване
на конфликти.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Калнева
2.2.Утвърждаване на училищната комисия за превенция на тормоза и
насилието и реализиране на дейности за разрешаване на конфликти.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Калнева
2.3.Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по
изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието както и
дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.
Срок: постоянен
Отг.: пед. съветник, кл. ръководители
2.4.Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за
разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:
- Интернет страница на училището
- Електронен дневник
Срок: постоянен
Отг.: учители
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2.5.Активно включване на учениците в изработване на училищния вестник.
Срок: постоянен
Отг.: учители по БЕЛ и ИИ
2.6.Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и
библиотечно обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: Директор, зам.-директор
2.7.Изграждане на училищна Комисии по безопасност и здраве и уреждане в
правилник правата и задълженията за предотвратяване на рисковете.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Директор, зам.-директор
2.8.Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за
приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни
предмети.
Срок: постоянен
Отг.: Директор, учители по ИТ
2.9.Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите
на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри
резултати от ученето и повишаване активността на учениците.
Срок: постоянен
Отг.: Директор, учители
Граждански права и отговорности. Умения за решаване на конфликти и
водене на спорове:
І клас:
Аз ходя на училище. Нашият клас.
Какво е насилие и тормоз? Как да го разпознаваме?
Срок: по плана на кл. ръководители
Отг.: Калнева
ІІ клас:
Как се чувствам в училище. Заедно – групови норми и правила, групови
отговорности, ограничения.
Какво е насилие и тормоз? Как да го разпознаваме?
Срок: по плана на кл. ръководители
Отг.: Калнева
ІІІ клас:
Правилникът на нашето училище.
Какво е насилие и тормоз? Как да го разпознаваме?
Срок: по плана на кл. ръководители
Отг.: Калнева
ІV клас:
Моите права и отговорности в училище.
Какво е насилие и тормоз? Как да го разпознаваме?
Срок: по плана на кл. ръководители
Отг.: Калнева
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V клас:
Решенията, които взимам.
Насилие и тормоз в клас – мит или реалност?
Срок: по плана на кл. ръководители
Отг.: Калнева
VІ клас:
Аз и моите съученици – групова структура, групови роли и позиции
Насилие и тормоз в клас – мит или реалност?
Срок: по плана на кл. ръководители
Отг.: Калнева
VІІ клас:
Училището и моите лични цели.
Насилие и тормоз в клас – мит или реалност?
Срок: по плана на кл. ръководители
Отг.: Калнева
Отбелязване на бележити дати и годишнини:
 Тържествено откриване и закриване на учебната година.
Срок: 17.09.2018г.; 15.06.2019 г.
Отг.: Л. Кръстева, Д. Димитрова,
Живко Каратабанов,
кл. р-ли на трети клас
 Отбелязване на празници и годишнини – по календар и график:
Срок: постоянен
Отг: зам.-директор, кл. р-ли
 Честване на 149 годишнината от създаването на училището.
Срок: 31.10.2018 г.
Отг.: кл. р-ли
 Отбелязване на 146 г. от обесването на В. Левски.
Срок: 19.02.2019 г.
Отг.: кл. р-ли и Калнева
 Oтбелязване на 141 години от Освобождението на България от турско
робство.
Срок: м.03.2019 г.
Отг.: Христозов, Грозданова
 Отбелязване на 143 години от избухване на Априлското въстание.
Срок.: м.04.2019 г
Отг.: Христозов, Грозданова
 Честване на Деня на българската писменост и култура 24 май.
Срок: 24.05.2019 г.
Отг.: кл. р-ли
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3. Дейност : Нравствено възпитание
3.1.Изучаване живота и делото на патрона на училището. Поддържане барелефа
и плочи с неговото име.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли
3.2.Дискусии и изложби за вредата и борбата с наркотици, алкохол,
тютюнопушене и СПИН.
Срок: м.12.2018г., м.02.05.2019 г.
Отг.: кл. р-ли, Генова, Бухова
3.3.На ниво клас да се провеждат беседи, дискусии и други дейности за
противодействие на агресията.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли и Калнева
3.4.Взаимодействие с Агенция за закрила на детето и структурите на
полицията.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли и Калнева
4. Дейност : Художествено-естетическо възпитание
4.1.Делови контакти с културни институции в града – опера, театър, музеи,
галерии и др.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли
4.2.Издаване на училищен вестник с творби и изяви на учениците.
Срок: м.12.2018 г., м.05.2019 г.
Отг.: кл. р-ли, Л.Кръстева, Генова,
Р.Папазова, М.Делова
4.3.Изготвяне на картички, табла и изложби, посветени на празници и
годишнини.
Срок: постоянен
Отг.: учители
4.4.Вътрешно естетизиране на училищната сграда.
Срок:постоянен
Отг.: Генова, Кънева, Смилянкова
4.5.Участие в национални, международни и училищни конкурси.
Срок: постоянен
Отг.: учители
а) „Български народни обичаи и традиции” – етнографска изложба
Срок: през годината
Отг.: Терзиева, Накова
б) Участия в състезания по график.
Отг.: учители
4.6.Отбелязване Деня на Земята.
Срок: 22.04.2019 г.
Отг.: кл. р-ли, Бухова, Генова
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5. Дейност : Здравно възпитание
Основни приоритети са:
 Изграждане на знания, умения и нагласи за здравословен начин на живот.
 Превенция на зависимостите /алкохол, тютюнопушене, наркомания/,
сексуално възпитание и превенция на ХИВ/СПИН и ППИ.
 Образование и възпитание за околната среда и опазването й.
5.1.Превенцията на зависимостите се осъществява в училище, съгласно
приетата специализирана програма за борба с детската агресия и
престъпност, тютюнопушене, алкохол, наркомания чрез беседи в ЧК,
изложби и кампании.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли, пед. съветник, мед. екип
5.2.В плановете на класните ръководители могат да се включат темите:
За начален етап /I-IV/ клас
 Здравословна храна
 Как да се предпазим от гръбначни изкривявания
 Оказване на първа помощ при травми
 Вредата от тютюнопушенето
 Лична хигиена
 Вирусни инфекции
 Компютърът и здравето на децата
 Опазване на родната природа
За прогимназиален етап /V-VII/ клас
 Здравословно хранене, хранителна пирамида
 Анорексия, булимия и др. проблеми с храненето
 Въвеждащи наркотици /алкохол и тютюн/
 Рискове за здравето от злоупотреба с алкохол и наркотици
 Младите хора и наркотиците
 Стрес и упражнения за справяне с него
 Особености на пубертета при момчето и девойката
 Факти и превенция на ХИВ/СПИН
 Опазване на природната среда.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли, мед. екип, Калнева
5.3. Организиране и провеждане на извънградски излети и екскурзии.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли и у-ли по ФВС
5.4. 1.ХІІ. – Международен ден против ХИВ/СПИН – беседи, изложби и
интерактивни занятия. /VІІ клас/
Срок: 30.11.2018 г.
Отг.: кл. р-ли, Бухова
5.5. 22.III. – Ден на водата-изложби и интерактивни знания
Срок: 22.03.2019 г.
Отг.: кл. р-ли, Бухова
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22. IV. Отбелязване Световния ден на Земята с изложби, конкурси и
Срок: 19.04.2019 г.
Отг.: Бухова, Смилянкова
5.7. 31.V. – Международен ден без тютюнев дим – ЧК.
Срок: м.05.2019 г.
Отг.: кл. р-ли
5.8.Особености и хигиена на пубертета при девойките – лекция от външен
специалист – V-VІ клас
Срок: м.02 – 05.2019 г.
Отг.: Калнева, Вълева
5.9.Провеждане на ден на здравословното хранене.
Срок: всеки последен петък на месеца
Отг.: мед. екип
5.10.В процеса на обучение по отделните предмети да се търсят възможности за
осъществяване на здравното и екологично възпитание.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите
5.6.

6. Дейност : Професионално ориентиране и подготовка за кариерното
развитие
6.1.Професионалното ориентиране да се организира в ЧК съгласно програмата
на МОН за професионално ориентиране, като педагогическият съветник
координира и подпомага дейността.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли на седми клас и Калнева
6.2.Да се консултират хронично болните деца с цел най-правилното
професионално ориентиране.
Срок: м.01.2019 г.
Отг.: Калнева
6.3.Кариерното консултиране и образователното ориентиране на учениците от
седми клас да бъде съобразено с предпочитанията и интересите за
професионален избор чрез стандартизирани въпросници.
Срок: м.03.2019 г.
Отг.: Калнева
6.4.Да се запознаят учениците от седми клас и техните родители с Наредбата на
МОН за прием в средните училища и се осигурят справочници за учебната
2019/2020 г.
Срок: м.05.2019 г.
Отг.: Калнева
6.5.Провеждане на обща родителска среща с випуск седми клас за
професионалното ориентиране на учениците.
Срок: м.04.2019 г.
Отг.: Калнева, кл. р-ли
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7. Дейност : Извънкласна и извънучилищна дейност
7.1. Участие във всички общински и национални конкурси и състезания.
Срок: постоянен
Отг.: Калнева, учителите
7.2.Организиране и провеждане на училищни олимпиади и участие в
следващите кръгове по предметите – бълг. език и литература, математика,
физика, химия, биология, английски език.
Срок: по график от МОН
Отг.: учителите
7.3.Участие на изявени ученици в чуждоезикови конкурси.
Срок: постоянен
Отг.: учителите по АЕ
7.4.Организиране на „Зелени училища” и летен отдих за учениците.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
7.5.Организиране и участие в мероприятия съвместно с читалище
„П.Р.Славейков”
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли
7.6.Изготвяне на табло с фотоси и кратки анотации на изявени ученици,
кандидати за званието „Ученик на годината”.
Срок: м.05.2019 г.
Отг.: Калнева, кл. р-ли, УН
7.7.Международен ден на Земята и околната среда. Изготвяне на план за
провеждане на екоден.
Срок: м.04.2019 г.
Отг.: Грозданова, Бухова, М. Делова,
Цачева
7.8.Фотоизложба със снимки, изработени от ученици, които са били на
екскурзии в страната и чужбина.
Срок: м.05.2019 г.
Отг.: С. Костадинова, Карова, Д.
Йовчева
7.9.Провеждане ден на ученическото самоуправление.
Срок: м.05.2019 г.
Отг.: Калнева, кл. р-ли
7.10.Отбелязване Деня на Европа.
Срок: 09.05.2019 г.
Отг.: кл. р-ли
7.11.1.VІ. – Ден на детето. Състезания и игри.
Срок: 01.06.2019г.
Отг.: кл. р-ли и у-ли по ФВС
7.12.Участие в конкурси и пленери по изобразително изкуство.
Отг.: Ем. Генова, Смилянкова
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7.13.Тематични изложби, свързани с българските традиции и празници.
Срок: постоянен
Отг.: Ем. Генова, С. Ганекова
8. Дейност: Спортно-състезателна и туристическа дейност.
Спортен календар за учебната 2018/2019 година







Основни цели:
Да обогати моториката на учениците с нови, приложни двигателни умения,
да разшири обема от знания за приложение на физическите упражнения в
бита на човека, да стимулира потребността от двигателна активност.
Да утвърди здравословен, двигателно-активен и природосъобразен начин
на живот.
Да формира личностна и социална мотивация за системни занимания със
спорт в учебната дейност и в свободното време, чрез съревнователния
характер на дейността да засили инициативността и чувството за
принадлежност към решаването на проблеми, свързани с общуването,
духовните ценности /толерантност, решителност, устойчивост на
характера/ и екологията.
Изграждане на умения за работа в група – постигане на способности за
взаимодействие с партньор, за анализ на собствените действия и
действията на другите в състезателни условия.
Разностранното развитие на координационните способности и добрата
кондиция, съревнователните условия и състезанията да съдействат за
емоционалното и психическо разтоварване на ученика.

Задачи:
8.1.Приемане на вътрешно-училищен спортен календар за учебната 2018/2019
година в съответствие с Наредбата за провеждане на ученическите игри.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Стоянов, Киркова, Славчева,
Атанасов
8.2.Да продължи подобряването и обогатяването на спортната база и
осигуряването на необходимите уреди и пособия за провеждане на
пълноценен учебен и тренировъчен процес.
Срок: постоянен
Отг.: Директор, у-ли по ФВС
8.3.Организиране на традиционните спортни празници. Провеждане на
състезание „Лъвски скок“.
Срок: съгласно сп. календар
Отг.: Стоянов, Киркова, Славчева,
Атанасов
8.4.Подготовка на училищните отбори за участие в районните и общински
първенства по отделните видове спорт и стремеж за достигане до областен
етап на Ученическите игри.
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Срок: постоянен
Отг.: Стоянов, Киркова, Славчева,
Атанасов
8.5.Участие в общинското първенство по шахмат и тенис на маса и в
шахматния турнир „Еверест”.
Срок: м.01-03.2019 г.
Отг.: Стоянов, Киркова
8.6. Подготовка за участие на отбора по футбол – деца в етапите на
„Данониада”.
Срок: м.05.2019г.
Отг.: Стоянов, Киркова
8.7.Посещение по модули на официални спортни състезания с цел обогатяване
на технико-тактическите знания и умения. Организиране на контролни
срещи с други училища.
Срок: постоянен
Отг.: у-ли по ФВС
8.8. Организиране на екскурзии, излети, походи, „зелени училища” с цел
придобиване на полезни приложни умения за бивакуване в планината,
ориентиране в непозната местност, изграждане на култура на поведение и
загриженост за опазване на природата.
Клас
I
II
II
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII

месец
май
октомври
април
май
май
октомври
май
юни-юли
октомври
май
октомври
март
октомври
март
октомври
май
октомври
април

отговорник
Шишманова
С. Костадинова
С. Костадинова
С. Ганекова, Л. Барева
С. Костадинова
П. Стоева, Здр. Копчева
П. Стоева, Здр. Копчева
Здр. Копчева
Н. Петрова, Р. Кавалска
Ж. Кънева, С. Каръкова
Ж. Кънева, С. Каръкова
Н. Петрова, Р. Кавалска
Д. Йовчева, Д. Грозданова
Д. Йовчева, Д. Грозданова
С. Сотирова, Н. Петрова
С. Сотирова, Н. Петрова
Р. Атанасова
Р. Атанасова

вид мероприятие
екскурзия
екскурзия
зелено училище
зелено училище
екскурзия
екскурзия
екскурзия
летен отдих
екскурзия
екскурзия
зелено училище
зелено училище
екскурзия
екскурзия
екскурзия
екскурзия
екскурзия
екскурзия
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8.9. В допълнителните ядра по ФВС да се изучават български народни хора от
различни етнографски области, което да позволи участието на найизявените танцьори в училищни представления и художествени програми.
Срок: постоянен
Отг.: нач. у-ли, у-ли по ФВС
8.10. Взаимодействие с треньорите в района и насочване на талантливите деца
към отборите и активния спорт, оказване на помощ за израстването им като
лидери в своите колективи.
Срок: постоянен
Отг.: у-ли по ФВС
8.11. С помощта на спортния диспансер ранно диагностициране на гръбначните
изкривявания и насочване на децата към групи за ЛФК. Приоритет в
борбата със затлъстяването – здравословно хранене и активен двигателен
режим.
Срок: постоянен
Отг.: у-ли по ФВС, мед. екип
8.12. Участие в организираните от община Пловдив спортни прояви на 01.VІ. –
деня на детето и на Международния ден на предизвикателството.
Срок: м.05-06.2019 г.
Отг.: у-ли по ФВС
8.13. Организиране на срещи с изявени пловдивски спортисти.
Срок: постоянен
Отг.: у-ли по ФВС
8.14. Подготовка и провеждане на спортен празник на училището.
Срок: 05.03.2019 г., 22.05.2019 г.
Отг.: у-ли по ФВС
8.15. Изготвяне на табла за изявите на наши спортисти – фотоси, статии.
Срок: м.05.2019 г.
Отг.: у-ли по ФВС
8.16. Организиране на ваканционния отдих на децата с включването им в групи
по ски, плуване, ученически лагери.
Срок: постоянен
Отг.: у-ли по ФВС, кл. р-ли
9. Дейност: Опазване и подобряване на МТБ.
9.1.Изготвяне на график за дежурство по коридорите и двора на училището.
начален курс – Е. Гавраилова
среден курс – Д. Димитрова
Срок: м.09.2018 г.
9.2.Създаване на организация за дежурство на учениците по паралелки.
Срок: м.09.2018 г.
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Отг.: кл. р-ли, Калнева
9.3.Осигуряване средства за закупуване и доставяне на нагледни материали и
технически средства за кабинетите.
Срок: целогодишен
Отг.: Директор, гл. счетоводител
9.4.Извършване на текущи и неотложни ремонти през ваканциите.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
10.Дейност: Взаимодействие с факторите от социалната среда
10.1.Привличане на семейството като съюзник на училището:
 уточняване задълженията на родителите към училището;
 приобщаване на родителската общност към училищния живот /участието
им в тържества, празници и др. изяви/;
 ангажиране на родители с проблеми, свързани със социалното поведение и
личностното развитие на учащите, със законовите разпоредби и
изисквания на общообразователната система и конкретното училище.
Срок: постоянен
Отг.: зам.-директор, кл. р-ли
10.2.Сформиране на родителски активи по паралелки.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: кл. р-ли
10.3.Попълване състава на училищното настоятелство.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Директор
10.4.Създаване на Обществен съвет.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: Директор, кл. р-ли
10.5.Изява на учениците пред родителската общественост – концерти, изложби,
вечери, турнири и др.
Срок: постоянен
Отг.: Директор, учители
10.6.Индивидуални срещи и разговори с родители, желаещи да подпомагат
училището, за решаване проблемите на МТБ на училището.
Срок: постоянен
Отг.: Директор, учители
10.7.Изготвяне план за работа с родителите относно актуални проблеми за
възпитанието на децата.
Срок: м.10.2018г.
Отг.: Калнева
10.8.Приобщаване на обществеността към проблемите на училището чрез
акции за:
- естетизиране на училището
- набавяне на допълнителни дидактически материали и др.
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Срок: постоянен
Отг.: зам.-директор, кл. р-ли
10.9.Представяне Стратегията за развитието на училището пред родителската
общност, и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови
тенденции. Участие на родителите при определянето на план-приема в
училището.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: Директор, кл. р-ли
10.10.Провеждане на общоучилищни и родителски срещи по класове.
Срок: постоянен
Отг.: зам.-директор, кл. р-ли
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
Родителските срещи се насрочват от училищното ръководство, класния
ръководител или по желание на повече от половината от родителите в класа.
м. септември 2018 г.
I клас: Организационна:
- избор на родителски активи;
- запознаване с правилника за вътрешния ред;
- Декларация за безплатните учебници;
- Декларации за учебния план;
- Декларации за учебните помагала;
- Декларация за ДЧФВС;
- Декларации за информирано съгласие;
- невъоръжена охрана;
- уточняване състава на ГЦОУД;
- уточняване маршрутите за БД.
II - VII клас: Организационна / по решение на уч. ръководство/:
- уточняване състава на ПИГ III;
- запознаване с правилника за вътрешния ред;
- избор на родителски активи;
- Декларация за безплатните учебници;
- Декларации за учебния план;
- Декларации за учебните помагала;
- Декларации за информирано съгласие ;
- невъоръжена охрана.
м. ноември 2018 г.
I -VII клас - по решение на кл. ръководител:
- информация за успеха и поведението на учениците.
- Разговор с родителите за опасностите в интернет .
м. февруари 2019 г.
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I -VII клас - по решение на кл. ръководител:
- информация за резултатите от УВР през І учебен срок.
м. април 2019 г.
IV клас - по решение на уч. ръководство:
- изясняване нагласата на родителите за избор на училище/СИП и ЗИП/.
м. май 2019 г.
VII клас - по решение на уч. ръководство:
- за успеха и поведението на учениците
- запознаване на родителите с Наредбата за прием на учениците след седми клас
ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019
ГОДИНА
Дейност 1: Административен контрол
1.Проверка на училищна документация
Класни дневници, ГЦОУД, ПИГ, ученически бележници
От 18 до 28.09.2018 г.
От 03 до 14.12.2018 г.
От 05 до 15.03.2019 г.

попълване и водене
ритмичност в изпитванията
ритмичност в изпитванията

Проверка на книгата за подлежащите
От 13 до 30.11.2018 г.
От 18 до 28.06.2019 г.
Проверка на главната книга и регистрационната книга
До 17.09.2018 г.
До 28.06.2019 г.
2.Проверка на столовото хранене - периодично.
Дейност 2: Педагогически контрол
м. октомври
- музика
м. ноември
- информационни технологии
- БЕЛ
- английски език - І Г клас
м. декември
- III Г
м. януари
- математика
- ГЦОУД – IIА клас, І Д клас
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м. февруари
- история
- компютърно моделиране – III А, III Б
м. март
- музика
- компютърно моделиране – III В, III Г
м. април
- география
- компютърно моделиране – III Д, III Е
ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
М. СЕПТЕМВРИ
1. Приемане учебните планове на училището за учебната 2018/2019 година.
2. Разпределение на часовете по ФУЧ и ИУЧ .
3. Приемане на вариант за целодневна организация на УВР в І-ви клас.
4. Приемане разпределението на класното ръководство.
5. Приемане разпределението на учебните часове.
6. Приемане на годишния план на училището.
7.Приемане разпределението на модулното обучение за трети допълнителен
час по ФВС по модули и групи.
8. Приемане Правилника за дейността на училището.
9. Приемане План за квалификационната дейност за учебната
2018/2019година.
10. Приемане състава на училищния координационен съвет за справяне с
насилието, план и програма за неговата работа.
11. Приемане състава на временните комисии за учебната 2018/2019 година
12. Приемане състава и годишен план за работата на екипа за подпомагане
обучението и възпитанието на учениците със СОП в училището през
учебната 2018/2019 година
13. Приемане плана за защита от бедствия, аварии и катастрофи.
14. Приемане седмичната програма за І-ви учебен срок.
15. Приемане план за отбелязване 149-годишнината от основаването на
училището.
М. НОЕМВРИ
1. Информация за здравното състояние на учениците.
2. Информация за училищната готовност на децата от І-ви клас.
3. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности на учениците и
приемане на мерки с цел подобряване на образователните резултати.
М. ФЕВРУАРИ
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1. Информация за резултатите от І-ви учебен срок на учебната 2018/2019
година.
2. Приемане седмичната програма за ІІ-ри учебен срок.
3. Информация за спецификата на училищния тормоз.
М. МАРТ
1. Информация за изпълнение на бюджета за финансовата 2018 година.
2. Информация за системата за финансово управление и контрол 2018
година.
3. Информация за размера и разпределението на средствата по бюджет 2019
година.
4. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности на учениците и
приемане на мерки с цел подобряване на образователните резултати.
М. ЮНИ
1. Предложения за поощряване на учениците.
2. Предложения за налагане на наказания.
3. Избор на ученик на годината.
4. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности на учениците и
приемане на мерки с цел подобряване на образователните резултати.
М. СЕПТЕМВРИ - 2019 г.
1. Информация за резултатите от учебно-възпитателната работа през
учебната 2018/2019година.
2. Информация за работата на училищната комисия за квалификационна
дейност през учебната 2018/2019 година.
3. Информация за резултатите от НВО в ІV клас през учебната
2018/2019година.
4. Информация за резултатите от НВО в VІІ клас през учебната 2018/2019
година.
5. Информация за работата на УК за БППМН през учебната 2018/2019
година.
6. Информация за работата на училищния координационен съвет през
учебната 2018/18 година.
7. Информация за работата УК за БДП през учебната 2018/2019 година.

РАЗДЕЛ ІV. УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ
КОМИСИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Състав: Ст. Каръкова – ст. учител 1.- 4. клас
Членове:
1. Д. Терзиева - ст. учител 5. - 7. клас
2. Т. Цачева - ст. учител 1.- 4. клас
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І. Стратегия на учебното заведение
Планираните квалификационни дейности на педагогическите специалисти
са съобразени със стратегията на ОУ „Душо Хаджидеков“ за изграждане на
образовани и социално ангажирани личности с формирани умения за
пълноценна реализация в кариерното развитие. Тя проектира бъдещето на
училището през следващите години чрез оптимизиране на технологиите,
методите, средствата и организацията на дейности в съответствие с
приоритетите за развитие на образованието в Република България и
принципите на общото Европейско образователно пространство. Създават
се условия за личностно израстване на учителите чрез формиране на
ключови компетентности и способности за самостоятелно усъвършенстване.
ІІ. Цели на Плана за КД:
1. Кариерно развитие на педагогическите специалисти;
2. Усъвършенстване на компетентностите с цел повишаване качеството и
ефективността на образованието;
3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и
създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на
учителите.
ІІІ. Задачи на Плана за КД:
1. Планът за квалификационната дейност в училище да бъде неразделна
част от годишния план на училището;
2. Да се стимулират учителите към обучения за получаване на
квалификационни кредити и за кариерното им развитие;
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и
гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и
стимулиране на професионалните изяви на учителите.
5. Вътрешната и външната квалификационна дейност да бъде
ориентирана към следните аспекти:






развитие на училищния екип;
ефективна организация на работата на класните ръководители;
комуникация учители-родители;
приемственост на учениците от начален към прогимназиален етап;
изграждане на имидж на институцията и ритуализацията на
училищния живот;
 диагностика на уменията на учениците за четене и писане в начален
етап;
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 продължаващо интегриране на информационните технологии в
образователния процес.

IV. Очаквани резултати на Плана за КД:
1. Самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез система за
квалификация;
2. Чрез участието на учителите в квалификационните дейности да се
изградят професионални профили, които да определят необходимите
компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за
кариерното развитие на педагогическите специалисти.
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1. Вътрешно училищна квалификация

№

Тема

Форма на
обучение

Брой
Срок / период
Целева
Брой
Място на
академични
на
група участници
провеждане
часове
провеждане

Вътрешноучилищен
обучител

Отговорник
за
провеждане
на
обучението

Запознаване на педагогическия персонал с
1. нормативните документи за организация на новата
2018-2019 учебна година съгласно ЗПУО

Информациучители
онна среща

65

4

м. септември

ОУ “Душо
Ръководство Комисия по КД
Хаджидеков“

2. Работа с електронен дневник

обучение

учители

3

2

м. септември

ОУ “Душо
Гл. учител
Хаджидеков“

Комисия по КД

3. Работа с мултимедиен проектор

обучение

учители

3

2

м. септември

ОУ “Душо
Гл. учител
Хаджидеков“

Комисия по КД

4. Информиране на педагогическите специалисти за новости

информацио
учители
нна среща

65

4

постоянен

ОУ “Душо
Ръководство Комисия по КД
Хаджидеков“

Информационни срещи с цел запознаване на
5. учителите след проведените организационнометодически съвещания

сбирки по
методичните учители
обединения

65

2

до
ОУ “Душо
ПредседатеКомисия по КД
30.10.2018 г. Хаджидеков“ лите на МО

6. Урок/демонстрация по музика в прогимназиален етап

урок

учители,
ученици

45

1

м. ноември

ОУ “Душо
Ж.
Комисия по КД
Хаджидеков“ Каратабанов

7. Облачни технологии: въведение

работна
среща

учители

25

8

м. февруари

ОУ “Душо
Е. Колева,
Хаджидеков“ T. Цачева

Комисия по КД
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8. Облачни технологии: въведение

9.

Активни форми на обмен и взаимодействие между
учителите в МО

2.

№

работна
среща

учители

25

8

м. февруари

ОУ “Душо
Е. Колева
Хаджидеков“ Т. Цачева

работни
срещи

учители

65

10

Постоянен

ОУ “Душо
ПредседатеКомисия по КД
Хаджидеков“ лите на МО

Комисия по КД

Извънучилищна квалификация

Тема

Форма
Брой
Целева
Брой
на
академични
група участници
обучение
часове

Обучител /
Обучителна
институция
/ако е ясна/

Място на Обща цена на
Отговорник за
Срок / период Място на
провеждане обучението провеждане на
на провеждане провеждане
/ако е ясно/
прогнозна
обучението

180 лв.

м. октомври

Пловдив

Комисия по
БДП

ОУ „Душо
Хаджидеков“

2 100 лв.

м. февруари

Пловдив

Комисия по КД

ОУ „Душо
Хаджидеков“

1900 лв.

м. март

Пловдив

Комисия по КД

32

Център за
творческо
обучение

ОУ „Душо
Хаджидеков“

1200 лв.

м. април

Пловдив

Комисия по КД

32

Център за
творческо
обучение

ОУ „Душо
Хаджидеков“

1200 лв.

м. юни

Пловдив

Комисия по КД

1. Обучение по БДП

курс

учители

3

30

В. Паунов

Пловдив

Работа с родители и
2. заинтересовани
страни

курс

учители

35

16

Образователен
център „Salve“

Административна
компетентност на
3.
педагогическите
специалисти

ИЧР
курс

учители

40

16

Облачни технологии
4.
курс
2 част

Облачни технологии
5.
курс
3 част

учители

учители

15

15
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V. Заложени средства за квалификация в институционалния бюджет –
(процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал
/чл. 35 от новия КТД, подписан на 19.06.2016 г./, равняващ се минимум на
1,0 % от ФРЗ на педагогическия персонал и конкретна сума в лева)- около
12 000 лв.
VI. Контрол по изпълнението на плана:
Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна
дейност, както следва:
• В частта вътрешно институционална квалификация – на главния учител
и комисията по КД. Проведения контрол главните учители описват в годишния
си доклад пред ПС след края на учебната година. Регулярно докладват пред ПС
за осъществени квалификационни дейности, резултати и приоритетите за
вътрешна квалификация.
• В частта извън институционална квалификация – на ЗДУД;
• В частта финансиране на квалификацията – на счетоводителя.
VII. Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационната
дейност:
1. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/.
Решенията на ККД се съгласуват с Директора на училището.
2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно
равнище се осъществява по План за квалификационната дейност
на
училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от ККД и се
приема на заседание на ПС.
3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:
- да осигури съответствие между социалната практика, образователната
система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите
кадри;
- да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на
педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.
4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се
реализира със съдействието на университети, квалификационни институции и
центрове за продължаващо обучение.
5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват
педагогически кадри, които работят в училището;
6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на
квалификацията:
- по собствено желание;
- по препоръка на работодателя и РУО гр. Пловдив.
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7. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват
педагогически кадри, които:
- преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени
нови учебни програми;
- заемат и преминават на нова педагогическа длъжност;
- заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по
специалността за повече от три учебни години;
-при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с
приоритет този преподавател, който предходната учебна година не е
посещавал такъв и има желание да участва в такъв квалификационен курс;
- преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават
да разпространят резултатите от квалификационните обучения.
VIII. Механизъм за финансова подкрепа:
1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка
календарна година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ;
2. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява
в рамките на бюджета на училището
3. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител
надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на
преподавателя, финансирането става с лични средства.
4. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в
квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на
училището, да му се предоставя тази възможност.
5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна степен се заплащат от учителите
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КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
Състав:
Председател: Т. Дачева, зам. директор УД – председател
Членове:
1. Д. Калнева, психолог
2. П. Стоева, ст. учител 1.- 4. клас
3. В. Вълева, мед. сестра
4. родител
І. Основни задачи на УКБППМН:
1. Превантивна работа със застрашените от противообществени прояви деца.
2. Противодействие срещу проявите на агресия и насилие.
3. Превенция и противодействие срещу настъплението на секти и нови
религиозни движения.
4. Съдействие за решаване на проблемите на учениците с отклонения в
поведението и на тези, които живеят в потенциални и фактически рискови
условия.
5. Съдейства за сигурността на учениците в училището и района около него.
6. Ангажираност към механизмите за противодействие на училищния тормоз
между учениците.
ІІ. Дейности за изпълнение на основните задачи:
1. Работа по приетата дългосрочна специализирана училищна програма за
борба с детската престъпност, тютюнопушене, алкохол, наркомании и
механизма за противодействие на училищния тормоз.
Срок: постоянен
Отг.: Калнева, Вълева
2. В началото на учебната година се уточняват проявените и застрашени от
извършване на противообществени прояви ученици със съдействието на
инспектора от ДПС, РКБППМН, учителите и кл. ръководители.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Калнева
3. Съдействие за усъвършенстване индивидуално-възпитателната работа на кл.
ръководители и учители с отрицателно проявените и застрашени от наказание
ученици:
- индивидуални разговори
- изготвяне на характеристики за отделните ученици, включващи данни за
семейната и ученическа среда, здравословно състояние и предприетите мерки
- проучване интересите на децата и насочването им към подходящи
извънкласни форми на работа.
Срок: постоянен
Отг.: УКБППМН
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4. Ежемесечно да се провеждат срещи на КБППМН с:
- ученици с противообществени прояви;
- ученици, упражняващи тормоз и насилие
- ученици, допускащи неизвинени отсъствия;
- родители на деца в риск.
Срок: постоянен
Отг.: УКБППМН
5. За учениците, упражняващи тормоз и насилие в училище да се подготвят
планове за индивидуална работа от кл. ръководители и педагогическия
съветник.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли, Калнева
6. Да се проведат разговори по класове за съществуващи секти и нови
религиозни движения.
Срок: м.12.2018г.
Отг.: кл. р-ли, Калнева
7. Засилване на превантивните мерки за ограничаване на наркоманията,
тютюнопушенето, употребата на алкохол сред непълнолетни и малолетни –
провеждане на разговори и беседи с участието на специалисти.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли, Калнева, Вълева,
Гурманова
8. Периодично
разглеждане
постъпките
на
ученици,
извършили
противообществени прояви, упражняващи тормоз и насилие, и предприемане
на съответни мерки:
- предложение пред УР или ПС за налагане на дисциплинарно наказание;
- предложение до районната и общинската комисия за борба с
противообществените прояви за образуване и разглеждане на възпитателни
дела.
- консултиране на комисията и ученика с представители на Дирекция за
социално подпомагане „Закрила на детето” с цел защита на неговите права и
интереси.
Срок: постоянен
Отг.: УКБППМН
9. Подпомагане на родители, срещащи трудности при възпитанието на децата
си или неполагащи достатъчно грижи за тях, чрез:
- индивидуални разговори;
- насочване към специализирани кабинети.
Срок: постоянен
Отг.: УКБППМН, кл. р-ли
10. Поддържане постоянна връзка със специалисти от кабинета по социална
профилактика – консултации за кл. р-ли, учители, родители.
Срок: постоянен
Отг.: Калнева
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11. При разглеждане на тежки нарушения от страна на проявените ученици, да
се търси съдействието на ДПС за настаняване в интернати или подходящи
училища.
Срок: постоянен
Отг.: УКБППМН
12. Съвместно с IV РУ на МВР Пловдив да се изготви график за провеждане на
уроци по Националната програма „Работа на полицията в училищата” в часа на
класа.
Срок: 28.09.2018 г.
Отг.: УКБППМН и зам.-директор
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
Председател: Петя Кръстева – зам. директор УД
Членове:
1. Т. Дачева - зам. директор УД
2. Д. Калнева – психолог
3. Д. Ангелова – гл. учител 5.- 7. клас
4. Р. Чонова – ст. учител 1.- 4. клас
При възникване на събития, които са в противовес на етичния кодекс,
комисията да се самосезира и вземе адекватни решения по възникналия казус
като своевременно уведоми заинтересованите страните.
КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
 Статус на училищната комисия по БДП
1. Училищната комисия по БДП е избрана на заседание на педагогическия
съвет с Протокол № 1 oт 14.09. 2018 г.
2. Комисията е конституирана със Заповед № 2018 г. на директора.
3. Състав на комисията:
Председател: Петя Кръстева – заместник-директор учебна дейност
Членове:
1. Елена Попова – ст. учител 1.- 4. Клас
2. Петко Христозов – ст. учител 5.- 7. Клас
3. Илия Стоянов – ст. учител 5.- 7. клас
4. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет –
Протокол № 1/ 14.09.2018г.
5. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и
се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания.
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6. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за
участие в семинари и обучителни програми по Безопасност на движението по
пътищата.
 Организация
1. Извършва се от директора на ОУ ”Душо Хаджидеков” със съдействието и
участието на длъжностни лица от местните организации на МВР,
Противопожарна охрана, Бърза медицинска помощ и др.
2. Обучението на учениците от I – IV се провежда в часа на класа от класния
ръководител, a V - VII клас от трима преподаватели в часа на класа и е
съобразено с конкретните специфични условия за обучение.
3. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на
настоящия план се използва:
- Специализирана литература;
- Инструктивни материали от централния и местния печат;
- Учебно-методически помагала и др.
 Цели
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и
непедагогически персонал в училище.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към
въпросите свързани с безопасността на движението по пътищата, придобиване
на основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации и
фактори при тяхното участие в движението по пътя и оказване на помощ в
случай на нужда.
 Задачи
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация на деца и ученици към условията на движението по пътя.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с
основните опасности предизвикани от уличното движение, способи за тяхното
предотвратяване и защита на човека.
3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от
училище до дома им и в района на училището.
 Дейности и мероприятия
1. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед на
района на училището и изготви предложение за обезопасяването му, както и да
запознае учителите с пътно-транспортната обстановка в него.
2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на Комисията по БДП,
нейната роля и място в обучението на учениците.
3. Представяне на най-новите изисквания свързани с обучението по БДП.
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4. Учебният процес по БДП да се осигури със съответните нагледни и
помощни средства. Всички ученици да бъдат снабдени с тетрадки по БДП.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: зам.-директор, кл. р-ли
5. Обучението по БДП да се провежда по следния график:
А. Обучението на учениците от I – IV клас се провежда в часа на класа от
класния ръководител, като предвиденият учебен материал се разпределя
равномерно през учебната година:
 за І клас с глобална тема: „Отивам на училище сам” – 16 часа
/1-ви срок – 8 ч., 2-ри срок – 8 часа/
 за ІІ клас с глобална тема : „Отивам на училище с обществен транспорт” –
8 часа. /1-ви срок - 4 часа, 2-ри срок – 4 часа/
 за ІІІ клас с глобална тема: „На пътя е опасно” – 8 часа /1-ви срок 4 часа, 2ри срок – 4 часа/
 за ІV клас с глобална тема: „Безопасно преминаване на пешеходци през
кръстовищата” – 6 часа /1-ви срок-3, 2-ри срок-3 часа/.
Срок: м.09.2018 г. - м.05.2019 г.
Отг.: кл. р-ли
Б. Обучението на учениците от V – VII клас се провежда в часа на класа от
преподавател, като предвиденият учебен материал се разпределя равномерно
през учебната година:
 за V клас с глобална тема: „Моят велосипед” – 6 часа
/1-ви срок – 3 ч., 2-ри срок – 3 часа/
 за VІ клас с глобална тема: „Етични взаимоотношения между участниците
в движението” – 6 часа. /1-ви срок - 3 часа, 2-ри срок – 3 часа/
 за VІІ клас с глобална тема: „Движение при особено трудни пътни
условия“– 6 часа. /1-ви срок - 3 часа, 2-ри срок – 3 часа/
6. В началото на учебната година за всеки ученик от първи и втори клас да се
изработи съвместно с родителите му безопасен маршрут от дома до училището
и обратно.
Срок: м.09.2018 г.
Отг.: кл. р-ли
7. В началото на учебната година на учениците от ІІІ и ІV клас се припомнят
безопасните маршрути за движение.
Срок: м.09. 2018 г.
Отг.: кл. р-ли
8. В началото на учебната година да се проведе индивидуален инструктаж по
БДП във всяка паралелка срещу подпис от всяко дете. Списъкът да се приложи
в дневника.
Срок: м.09. 2018 г.
Отг.: кл. р-ли
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9. Всеки ден, последния час, учителят да провежда „Петминутка”краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност
на движението като я отразява в дневника на класа.
Срок: ежедневно
Отг.: учителите
10. След приключване на учебните занятия учителите от начален етап да
извеждат учениците от училище и да ги изчакват да се разотидат.
Срок: ежедневно
Отг.: учителите
11. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии,
походи, наблюдения и др.) да се провеждат беседи с учениците за припомняне
правилата за безопасност на движението и да се проведе инструктаж по БДП и
култура на поведение срещу подпис.
Срок: постоянен
Отг.: ръководителите на групи
12. Класните ръководители на V-VІІ клас да провеждат беседи-разговори за
поведението на учениците, като участници в пътното движение.
Срок: в края на всеки месец
Отг.: кл. р-ли V-VІІ клас
13. Директорът на училището подготвя наредба за маршрутите на движение на
учениците от ГЦОУД I и II клас от учебните помещения, в които се провеждат
часовете за самоподготовка до училищния стол и обратно. С наредбата да бъдат
запознати учениците, възпитателите и лицата от невъоръжената охрана.
Срок: 18.09.2018 г.
Отг.: Директорът
14. Да се поддържа връзка с общинската комисия по БДП и се канят техни
представители като лектори по глобалните теми в І-ІV клас.
Срок: м.11.2018 г.
Отг.: УКБДП
15. Да се обновяват периодично материалите в постоянния кът по БДП.
Срок: постоянен
Отг.: И. Стоянов, Теодора Цачева
16. Училищната комисия по БДП да инициира конкурс за рисунка на тема:
„Правилата за безопасно движение помни, своя живот опази”, а с отличените
рисунки да се подреди изложба във фоайето на І етаж на училището.
Срок: м.02.2019 г.
Отг.: Кр. Кошничарска, Ем. Генова,
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КОМИСИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
Състав:
Председател: Сузана Джанекова – директор
Членове:
1.
Д. Йовчева – ст. учител 5. – 7. клас
2.
Н. Василева – ст. учител 1. – 4. клас
3.
Н. Лозкова – ст. учител 1. – 4. клас
І. Основни задачи:
1.
Планират и осъществяват необходимите мерки за защита на персонала и
учениците в сградата и прилежащите й площи при възникване на бедствия.
2.
Планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото
функциониране на училището при възникване на бедствия.
3.
Провеждат обучение на работещите и учениците за способите за защита,
поведение и действие и оказване на първа долекарска помощ.
4.
Изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за
оповестяване.
5.
Незабавно съобщават за бедствието на съответния оперативен
комуникационно -информационен център и на кмета на общината(района);
6.
Сътрудничат на екипи от единната спасителна система.
ІІ. Мероприятия за изпълнение на основните задачи:
1.
Да се изготвят и актуализират съответните планиращи за учебната
година документи:

Заповед за назначаване на противопожарните отговорници през
отоплителния сезон.

Заповед за сформиране на групи за работа с противопожарните средства.

Заповед за изграждане на формированията за гражданска защита.

Заповед за готовността през есенно-зимния сезон.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Директор
2.
Да се актуализира указанието за действията на учители, служители и
ученици при пожар, стихийни бедствия и производствени аварии, терористичен
акт.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Директор
3.
В часа на класа с указанието да бъдат запознати всички ученици от
първи-седми клас.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: кл. р-ли
4.
Да се проведе практическо занятие с ученици, учители и служители на
тема:

Пътища за евакуация в случай на опасност.

Действия с наличните противопожарни уреди.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Директор
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5.
Да се изготви график за провеждане на занятията по гражданска
защита.Взетите теми се записват в материалната книга.
Срок: м.10.2018 г.
Отг.: Директор
6.
В процеса на обучение по гражданска защита акцент да се постави на
формиране на умения и навици у учениците за поведение при бедствия.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли
7.
В процеса на обучение по география, химия, физика и биология да се
търсят възможности за осъществяване на подготовка по гражданска защита.
Срок: постоянен
Отг.: учители
8.
При провеждане на занятия да се търсят съдействието на специалисти
от „Гражданска защита”, „Пожарна безопасност и спасяване”, Бъгарския
Червен кръст и други за по-ефективно практическо обучение и изграждане на
точни и адекватни реакции за реалния живот.
Срок: постоянен
Отг.: учители
9.
Да се обогати библиотеката с тематични указания, печатни, електронни
и видеоматериали в помощ на обучението по гражданска защита.
Срок: постоянен
Отг.: комисията по ГЗ
10.
№ по
ред
1.
2.

Комисията по ГЗ приема графика за провеждане на учебните евакуации
Тема
Евакуация при възникване
пожар
Евакуация при земетресение

Дата на учебната евакуация
на 27.XI.2018г /вторник/
19. III.2019г /вторник/

ПРИЛОЖЕНИЕ:
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ
ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ
І. Цели на обучението:

да се формира система от знания за природните бедствия, аварии,
катастрофи и пожари;

да се изградят практически умения, навици и поведение за защита и
самозащита при екстремни ситуации;

да придобият адекватно и ефективно поведение при рискови за живота
ситуации;
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да могат да използват правилно индивидуални и колективни средства за
защита, противопожарни уреди;

да оказват първа помощ до идването на лекар.
ІІ. Теми:
Първи клас
Огънят – полезен и опасен за човека
Други стихийни бедствия: зимна снежна буря
Земетресение
Евакуационен план
Важни сигнали
Наранявания. Първа помощ
Втори клас
Пожарникар
Действия при бедствия и аварии
Противогаз. Памучно-марлена превръзка
Земетресение. Наводнение
Трети клас
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Оказване на първа
помощ
Защита при бедствия: гръмотевична буря, мълния; снежна буря, ураган.
Стихийни бедствия - земетресения
Индивидуални средства за защита – детски противогаз. Правила за ползване
Четвърти клас
Действия при аварии и катастрофи. Евакуация при пожар. Първа помощ при
отравяне
Природни бедствия. Сигнали за оповестяване
Производствени аварии и катастрофи. Начини за защита. Индивидуални
средства за защита
Първа помощ при безсъзнание. Дишане и сърдечна дейност
Пети клас
План за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради
Поведение и действия при различни замърсявания
Първа помощ при нараняване
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Шести клас
Процес на горене. Характерни причини за възникване на пожарите
Предпазване от опасните фактори на пожара
Видове земетресения. Поведение при земетресение
Увреждания на кости и стави – видове увреждания и оказване на първа помощ
Кръвотечения и шок. Кръвоспиране
Седми клас
План за защита при бедствия на училището. Семеен план при бедствие
Пожарна опасност на вещества и материали
Изгаряния. Оказване на първа помощ
Опасност от измръзване. Оказване на първа помощ
Опасност от задушаване. Оказване на първа помощ
ЗАБЕЛЕЖКА: Графикът за провеждане на занятията по гражданска
защита се определя с плана за работа на класните ръководители в часа на
класа.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
Състав:
Председател: Д. Калнева – психолог
Членове:
1.
Т. Дачева – зам. директор УД
2.
Л. Барева – ст. учител 1. – 4. клас
3.
В. Вълева – мед. сестра
4.
родител
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