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УТВЪРЖДА 
ДИРЕКТОР: 
АЛЕКСАНДЪ 

Годишен план на дейностите 
през учебната 2017 - 2018 година 

I. Приоритети 2017/2018 г. 
1. Повишаване на резултатите от обучението по математика и природни науки. 
2. Изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността 2014/2020 г. 
3. Прилагане в урочната работа на електронни/ мултимедийни продукти за постигане 

на достъпно знание и мотивация на учениците за активно участие в образователния 
процес. 

4. Подобряване на образователната среда и модернизиране на материалната база. 
II. Основни дейности, очаквани резултати и критерии за оценяване на 

постигнатото. 

Приоритети Основни дейности Срок /отг. Очаквани р е з у л т а т и ^ - - ^ ^ ' 

1. Повишаване на 
резултатите по 
математика и природни 
науки 

1. Актуализиране на училищна 
програма за насърчаване и 
повишаване на ефективността на 
обучението по математика и 
природни науки. 

м.X 2017 
катедра 
математ. и 
природни 
науки 

Актуализирана училищна 
програма приета от ПС 
Критерии: целенасоченост; 
достъпност; приложимост 

2. определяне на екипни групи 
за оказване на обща и/ или 
допълнителна подкрепа на 
учениците според техните 
конкретни потребности и 
интереси. 

м. Х2017 
и през 
годината 
катедра 
математ. и 
природни 
науки 

- брой ученици, обхванати в 
групите за екипна дейност; 
- постигнати минимум 
резултати от НВО в IV и VII 
клас над 95%. 
- брой класирани ученици на 
областен-регионален кръг на 
олимпиади и състезания 

3. Използване на съвременни 
интерактивни методи на 
обучение по природо-
математическите науки, 
базирани на ИТ. 

През 
годината 
Учители и 
зам. 
директор 

Мултимедийни уроци 

2. Изпълнение на 
Националната 
стратегия за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността на 
учениците 2014/2020 г. 

1 .Актуализиране на училищната 
програма. 
2.Създаване на групи за обща и 
допълнителна подкрепа на 
учениците по БЕЛ. 

м. IX. 2017 
през 
годината 
катедра 
БЕЛ; НЕ 

- Повишаване на базовата 
грамотност на учениците I -
IV кл. и функционалната 
грамотност на учениците V -
VII клас; 
- Изпълнение на ДОС по 
БЕЛ, измерими с резултатите 
от HBO - IV и VII кл. 
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3. Прилагане в 1 .Въвеждане на електронна м. X 2017 - Електронен дневник 
урочната работа на система за управление на Директор 
електронни/ обучението 
мултимедийни 2.Интернет достъп в класните м. X 2017 - Наличие на безпроблемен 
продукти за постигане стаи и изграждане на безжична Директор интернет достъп в 
на достъпно и инфраструктура училището; 
устойчиво знание за 3. Осигуряване и използване на Директор; - Наличие на програмни 
повишаване електронни учебници по учители продукти; 
мотивацията на отделните предмети; 
учениците за активно 4. Разработване на Учители -Идентифициране на добри 
участие в мултимедийни уроци ИКТ практики; 
образователния 
процес. 5. Подготовка на учителите за Председ. -Обучение на учителите за 

иновативно използване на ИКТ в на повишаване на ИКТ умения; 
класната стая чрез проблемни 
квалификационна дейност групи 

4. Подобряване на 1 .Подобряване на 
образователната среда архитектурната среда чрез: 
и модернизиране на 1.1 .Възстановяване на м. VI-VII 
училищната санитарно-хигиенните 2018 
материална база. помещения на южното крило и 

съблекалните към физкултурния 
салон. 
1.2.Възстановяване на оградата в 
северната част на училищния 
двор; 
2.Оборудване на всички класни 
стаи и кабинети с компютърни 
конфигурации и осигуряване на 
интернет връзка. 

Директор Достъпна архитектурна 
среда. 

III. Календарен план на дейностите: 

м. септември; 
1. Педагогически съвет за приемане на учебния план в I, II, V и VI клас 2017 - 2018 г. 
2. Актуализиране на училищната мрежа за обхвата на учениците и щатното разписание. 
3. Актуализиране на годишния план на дейностите през 2017 - 2018 г.; плана за 

квалификационна дейност и училищните програми. 
4. Откриване на учебната година. 
5. Изготвяне на Списък образец № 1 и прилежащите към него документи: седмично 

разписание, план за дейностите през годината; програми за разширена и факултативна 
подготовка; програми за ЦОУД; мерките за повишаване качеството на образованието. 

6. Провеждане на инструктаж за безопасни условия на труд . 
7. Родителски срещи за организацията, условията - реда на организацията на учебната 

година. 

м.октомври 
1. Педагогически съвет за утвърждаване на Комплексния план за учебната 2017 - 2018 г. 
2. Откриване на извънкласните дейности по проект „Твоят час". 
3. Проверка и анализ на резултатите от УВР II - VII клас - входно равнище. 
4. Определяне на екипи за обща и/ или допълнителна подкрепа на ученици, според 
конкретните им потребности. 

5. Подготовка за тематична проверка на учебната дейност. 
6. Планиране на дейностите по извършване на вътрешно-институционално оценяване на 
качеството на образователния процес. 



м.ноември 
1. Прояви по класове и паралелки във връзка с Деня на народните будители - 1 ноември. 
2. Есенна ваканция - 01.11. - 05.11.2017 г. вкл. 
3. Тематична проверка - 13.11. - 8.12.2017 г. 
4. Квалификационни дейности по план на УККД. 

м.декември 
1. Подготовка за прием на учениците в I клас за учебната 2018 - 2019 г.. 
2. Междинни тестове и срочни класни упражнения за I срок - по график. 
3. Коледни тържества по класове и паралелки 
4. Коледна ваканция - 23.12. - 02.01.2018 г. вкл. 

м.януари 
1. Педагогически съвет за отчитане резултатите от тематичната проверка 
2. Оформяне на срочни оценки V - VII клас - до 31.01.2018 г. 
3. Родителски срещи по класове в началния етап за отчитане резултатите от междинната 

проверка на учениците III - IV клас. 
4. Изготвяне на училищен Бюджет - 2018 г.. 

м. февруари 
1. Междусрочна ваканция - 03.02. - 06.02.2018 г. вкл. 
2. Родителски срещи за отчитане през I учебен срок V - VII кл.. 
3. Педагогически съвет - анализ на резултатите от УВР през I учебен срок. 
4. Планиране и подготовка за патронния празник на училището. 

м. март 
1. Празници по паралелки на мартеницата 
2. Прояви по паралелки за Национален празник на РБългария - 3 март. 
3. Десетдневка на педагогическото майсторство. 
4. Областно състезание „Математически искри - 2018" 
5. Празник на буквите в 1-ви клас. 
6. Училищно тържество за празник на училището - 25.03.2018 г. 
7. Стартиране на кампанията за прием на ученици в I клас през учебната 2018 - 2019 г. 

м. април 
1. Пролетна ваканция - 31.03 - 09.04.2018 г. вкл. 
2. Тематична проверка на УВР - подготовка за HBO - IV - VII клас - 10.04. - 25.04.2018 г. 
3. Педагогически съвет за отчитане на резултатите от проверката. 

м. май 
1. Официален празник - ден на труда 01.05.2018 г. 
2. Официален празник - Георгьовден - 06.05.2018 г. 
3. HBO-IV клас от 10- 17.05.2018 г. 
4. HBO - VII клас от 21.05. -23.05.2018 г. 
5. Ден на ученическо самоуправление - 09.05.2018 г. 
6. Изследване на резултатите от УВР I - III клас- изходно ниво до 17.05.2018 г. по график. 
7. Издаване на удостоверения за завършен I и IV клас - 31.05.2018 г. 
8. Честване на Деня на българската просвета и култура и славянската писменост - 24.05. -

25.05.2018 г. 
9. Тематични родителски срещи в IV клас за отчитане на резултатите от обучението и 

определяне на часовете за разширена и/ или факултативна подготовка по учебния план в 
клас-2018-2019 г. 

м. юни 
1. Тържества не паралелки в I - IV клас за приключване на учебната година - 01.06.2018 г. 



2. Планиране на лятната работа и летния отдих с ученици - 1 - VII клас. 
3. Оформяне на срочните и годишните оценки на учениците от V - VII клас до 13.06.2018 г. 
4. Записване на ученици в I клас за учебната 2018 - 2019 г. - 01.06. - 15.06.2018 г. 
5. Педагогически съвет за анализ на резултатите от У BP през учебната 2017 - 2018 г; 
Проекти за мрежа за обхват на учениците - 2018 - 2018 г. и за учебни планове — I — III; V — 
VII кл. 2018 -2019 г. - 25.06.2018 г. 
6. ПС за приемане на Доклад на училищната комисия за оценяване на качеството на 

образованието - 27.06.2018 г. 
7. Юнска поправителна сесия - 22.06. - 29.06.2018 г. 


