Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020
1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.
2. Качествено училищно образование.
3. Насърчаване и развитие на грамотността чрез създаване на благоприятна среда и партньорство с библиотека, детски
градини, родители, медии.
4. Ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в училищното образование.
5. Кариерно ориентирани личности.
6. Връщане на доверието към българския учител.
I.

Основни приоритети.

1. Подсигуряване на реални условия за личностно поставяне на ученика в центъра на урока и личностното му развитие;
2. Прилагане на иновационни методи и добри практики с цел по-добра мотивация на ученика за учене;
3. Постигане на висока ефективност в обучението по ИКТ и утвърждаване на ИКТ в образователния процес, в неговата
4. организация, управление и контрол;
5. Повишаване на вътрешно-училищната квалификационна дейност и подкрепа на кариерното развитие на учителите и
директорите;
6. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни занимания и достойно представяне на НВО, олимпиади, конкурси,
състезания, конференции на различни нива, дейности, свързани с превръщането на училището в по-желана територия на
ученика;
7. Разширяване сътрудничеството с училищното настоятелство, обществен съвет, родителската общност и фирми за
обществена подкрепа на училищни образователни проекти и стратегии;
8. Целодневната организация на работа за учениците, включени в ЦОУД и пътуващите ученици.
9. Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ОВП;
10. Системен контрол и прозрачност в работата и организацията на дейностите от страна на училищното ръководство;

II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите:
№
1.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

ДЕЙНОСТ
Изпълнение на целите на Стратегията за
намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система чрез
прилагане на Училищна стратегия за
намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система :
Осигуряване на обхвата и прилагане на
комплексен подход за повишаване на
постижения на учениците в училище
Осигуряване на приема в І клас съобразно
графика на дейностите, разписани в плана за
прием на училището
Осигуряване на възможности за целодневно
обучение на учениците от І - VІІ клас за
задоволяване на желанията на родителите
Подобряване целодневната организация на
учебния процес от І до VІІ клас чрез използване
на разнообразни форми на работа съобразно
индивидуалните потребности на учениците.
Провеждане на входяща диагностика в началото
на учебната година за І клас за проследяване на
готовността на учениците
Доклад в края на учебната година за развитието
на първокласниците
Ежегодно осигуряване за безвъзмездно ползване
на:
- учебници и учебни помагала за всеки ученик
от І –ІV клас
- по един комплект учебници за всеки ученик от

ОТГОВОРНИК

СРОК

ЗДУД

м. 04 – 06. 2019 г.

Ръководството

м. 09.2018 г.

Учители ЦОУД

СРЕДСТВА

ИНДИКАТОРИ

Родителски
срещи, нагледни
материали
Стаи, учители
ЦОУД

Списъци на
приетите деца и
ученици
Брой ГЦОУД

През учебната
година

Тематични
разпределения

Дневници

Учителите на І
клас

м. 09.2018 г.

Тестове, анализи

Качествена
оценка

Учителите на І
клас

м. 05.2019 г.

Доклад

Касиер – домакин

м. 09.2018 и през
годината

Учебници

Отчет в МО и в
анализ на
резултатите
Списъци за
раздадени и
върнати
учебници

V до VІІ клас
- учебници и помагала за учителите
Допълнително обучение за деца с образователни
дефицити по предмети от задължителната
подготовка
1.1.8 Организация и контрол за заместване на
отсъстващи учители
1.1.9 Поддържане на актуална училищна програма за
часовете за заместване от неспециалисти с теми
от гражданско и здравно образование
1.1.10 Осигуряване на равен достъп до образование за
учениците и превенция на преждевременното
напускане чрез организиране на целодневната
организация на учебния процес:
- безплатен транспорт на пътуващите от с.
Николово и с. Д. Белотинци;
- осигурено хранене;
- целодневна организация на обучение.

ръководители

През учебната
година по график

Директор

През годината

Заповед

ЗДУД

През годината

Училищна
програма

Дневници

Директор

През учебната
година

Списъци на
пътуващите

Училищна
документация

1.1.11 Популяризиране творчеството и постиженията
на учениците сред обществеността чрез
отразяване в сайта на училището, на РУО –
Монтана и медии
Училищен план за превенция на
1.2
преждевременното напускане на училище
1.2.1 Прилагане на училищна система за
проследяване движението на учениците,
обвързана с последващи действия за
сигнализиране на общината и други
институции.
1.2.2 Регистриране на отсъствията на учениците в
националния регистър на МОН.
1.2.3 Въвеждане на специфични политики и мерки

Ж. Гоцова
Д. Александрова
Я. Веселинова

През учебната
година

Снимки, дописки,
съобщения

Училищен сайт

Директор

Съгласно
сроковете на
РУО

Подадени
информации

Брой
информации

Директор; ЗДУД

До 5-то число на
месеца
В началото на

Разработване на

Регистър с

1.1.7

Класните

Робото по НП
„С грижа за
всики ученик“
Декларации

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

за превенция на отпадането от образователната
система в стратегията за развитие на
училището.
Създаване на регистър в училището на
застрашените от отпадане ученици и
предоставяне информацията на Първостепенния
разпоредител с бюджет след края на учебната
година
Повишаване интереса на учениците към
работата в екип чрез участие в училищни
тържества и събития за отбелязване на значими
дати от календара
Планиране и реализиране на съвместни
информационни кампании от училището на
родителски срещи за намаляване на риска от
отпадане и преждевременно напускане на
училище и за повишаване на информираността
относно значението на образованието.
Подаване на информация за движение на
учениците в края на І-ви и ІІ-ри учебен срок.

ръководители,

учебните
2018/2019 г.

стратегия и план
към нея

ЗДУД; класни рли

м. 09.2018 г.

Информационни
Регистър с
карти за класовете отпаднали
и за училището
ученици

Директор,ЗДУД,
учители, ученици

През учебната
година

Различни
дейности и
мероприятия

Снимков
материал

Класни

През цялата
година

Информационни
материали

Брои родителски
срещи и
разгледани теми

Директор,

м. 02.2019 г.

Справки

ЗДУД

м. 06.2019 г.

Директор, ЗДУД,
ресурсни учители;
ученици

м. 09-10.2018 г.

Брой
преместени,
придошли и
отпаднали
ученици причини
Брой ученици
със СОП

Реализиране на политики за интегрирано
обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности (СОП);
- осигуряване на допълнителна подкрепа на
децата и учениците със специални
образователни потребности от специалисти
Намаляване дела на отсъствията по
неуважителни причини и преждевременно
напусналите образователната система и
изграждане на училищни правила за контрол

учителите.

ръководители

Директор; ЗДУД; През цялата
година
Класни
ръководители ,

Индивидуални
планове и
програми,
материали
справки

отпаднали
ученици

Брой отствия,
брой отпаднали

на отсъствията на учениците от учебни
занятия;

психолог

1.2.10

Консултиране на родители

1.2.11

Консултиране на ученици с цел мотивиране и
подпомагане на учениците с трудности в
адаптацията към изискванията на училището и
със СОП
Повишаване на качеството на училищното
образование и обучение за придобиване на
ключовите компетентности, подобряване на
постиженията на учащите и взаимодействие
с родителите
Въвеждане на нови, интерактивни методи на
обучение

Класни
ръководители
Психолог
Психолог

Учителския
колектив

Постоянен

Мултимедия

2.2

Продължаване работата по гражданското и
здравно образование на учениците

Учителския
колектив

Постоянен

2.3

Възлагане на проекти по учебното съдържание
по предмети и оценяването им с цел повишаване
мотивацията и активността на учениците за
участие в учебния процес
Провеждане на консултации с учениците и
отработване на умения за работа с тестове.
/Консултациите да бъдат индивидуално
насочени и да се отразяват в тетрадка-дневник/
Анализ на резултатите от текущия контрол за
знанията и уменията на учениците – входно
равнище, контролни и класни работи в МО и
използавено им в бъдещата работа за

Учителите по
предмети

През учебната
година

Учители по
предмети

Постоянен

Беседи в ЧК и по
програмата „Без
свободен час“
Ученически
проекти,
презентации,
доклади
Тренировъчни
тестове, дневник

Учителите по
предмети,
председатели на
МО

Постоянен

2.

2.1

2.4

2.5

През цялата
година

По утвърден
график

През цялата
година

Отразени срещи

Брой проведени
групови срещи

Доклади, анализи

Срочен/годишен
успех на
учениците по
класове/етапи
Дневници
Срочни и
годишни оценки
Отчет за
консултации
Заседания на
ПС, МО

2.6
2.7

2.8
2.9

2.10

3.

3.1

3.2

3.3

преодоляване на пропуските и повишаване на
резултатите
Повишаване взискателността по опазване на
училищното имущество
Тържества за отбелязване на празници и
годишнини: патронен празник, Коледа, 1 март, 3
март – Национален празник на България,
Великден, 24 май – Ден на славянската
писменост и българската просвета и култура
Провеждане на тържества на буквите
Запознаване на педагогическия колектив с
анализа на резултатите на училищно ниво от
НВО в ІV и VІІ клас
Приобщаване на родителите към училищния
живот чрез участие в организацията и
провеждане на мероприятия и обогатяване на
материално-техническата база
Изпълнение на Стратегията за ефективно
прилагане на информационните и
комуникационни технологии в образованието
Използване на електронните образователни
ресурси и повишаване уменията на
педагогическите специалисти за иновативно
използване на ИКТ в класната стая, при
ползване на източници на електронно учебно
съдържание.
Приучаване на учениците към търсене в Google
и използване на езикови транслатори при четене
на статии на чужд език
Споделяне на добри педагогически
практики, създадени с ИКТ средства.

Класни
ръководители
Учителите

Постоянен

Разговори

ЧК, родителски
срещи
Училищен сайт

През учебната
година

Изложба,
литературна
програма, беседи

Учители І клас

м. Май 2019 г.

Ръководство

м. Юни 2019 г.

Ролеви игри,
тържества
Презентация

Фотогалерия на
училищния сайт
Протокол на ПС

Класни
ръководители

Постоянен

Контакти

Родителски
срещи и
съвместни
мероприятия

Директор;
Преподаватели

целогодишен

Преподаватели

целогодишен

Преподаватели,
председатели на
МО

През цялата
година

Брой проведини
срещи

4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Изпълнение на плана по Стратегията за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства
Социализация на учениците от етническите
малцинства
Провеждане на информационни кампании сред
родители на родителски срещи за разясняване
на взаимните ползи от образователната
интеграция на децата от етническите
малцинства.
Създаване на групи от активни родители от
малцинствата за подпомагане на културните
изяви на децата.
Прилагане на ДОС за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното
образование във всички компоненти на
процеса на образование, възпитание и
социализация в училището.
Допълнителна работа с ученици от етническите
малцинства, застрашени от отпадане и/или
преждевременнно напускане на училище
Гарантиране на равен достъп до качествено
образование за учениците от етническите
малцинства
Компенсиране на пропуските на децата от
етническите малцинства в училищата чрез
обхващането им в
групи за целодневна
организация на учебната дейност
Индивидуална работа с първокласниците от
етническите малцинства за изравняване на
стартовите им позиции в училище
Включване на ученици от етническите

кл. ръководители

При провеждане
на родителски
срещи

Срещи,
раздавателен
материал

Родителски
срещи

кл. ръководители

Ежегодно през
учебната година.

Съвместни срещи, Групи
разговори

кл.ръководители

Според ГТР

Беседи,
раздавателен
материал,
презентации

Теми в ЧК

кл.ръководители ,
психолог,
координатор на
екип за обща
подкрепа

При
необходимост

Планове за обща
подкрепа

Брой планове за
обща подкрепа

Учители ЦОУД

Ежегодно през
годината

консултации

Брой деца в
ГЦОУД

Учителите на
първи клас

Ежегодно през
годината

Допълнителна
работа

Резултати на
учениците

преподаватели

През цялата

Работа в групите

Брой включени

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1
4.4.2

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

малцинства в НП „С грижа за всеки ученик“
Утвърждаване на интеркултурното образование
като неотменна част от процеса на
модернизация на българската образователна
система
Осигуряване на допълнителна квалификация на
педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна образователна среда
Съхраняване и развитие на културната
идентичност на учениците от етническите
малцинства
Дейности с изяви на ученици от различните
етнически групи
Изложба на рисунки по случай 8 април

година

Директорът

Ежегодно през
годината

Курсове,
семинари и др.

Директорът

През годината

Изяви

П. Маринков
А. Лазарова
кл.ръководители

април 2018

Рисунки

Брой включени
ученици

Октомври 2018 г.

Организиране на
училищен
маратон на
четенето, седмица
на четенето,
седмица на
кнегата / в
училищната
библиотека /
Организиране на
тематични
родителски срещи
с родителите на

Раздавателен
материал,
снимков
материал

Изпълнение целите на Националната
стратегията за повишаване и насърчаване на
грамотността :
Създаване на благоприятна среда за насърчаване
на четенето и повишаване на грамотността
Привличане на общественото внимание към
Учители БЕЛ
значението на грамотността и популяризиране
Начални учители
на четенето

Подпомагане на родителите за усъвършенстване
на техните умения да увличат и да насърчават
децата си към четене и към развитие на езикови
умения

ученици

Учители

декември
2018 г.

Брой обучени
учители

Родителски
срещи

деца и ученици от
етническите
малцинства за
значимостта на
функционалната
грамотност
Създаване на кът
за четене в
ГЦОУД и
организиране на
занимания по
четене за
учениците от I до
VII клас
Провеждане на
състезания:
1.Пиша правилно
2.”Минута е
много-най-добър
четец”

5.1.3

Осигуряване на лесен достъп до книги и до
други четива

Надя Алексиева,
Емилия Горанова,
Юлия Петрова,
Милена Петрова

март
2019 г.

5.2

Повишаване на равнището на грамотност

Д.Александрова,
Яворка
Веселинова;
Теодор Асенов,
Даниела Пенкова

април
2019 г.

6.

Осигуряване на условия за пълноценно
личностно развитие на учениците и
противодействие на рискови събития
Попълване на информационна карта за всяка
паралелка

Класни
ръководители

В началото на
учебната година

Проучване и
картотекиране

През учебната
година

ПВТР, графици

Постоянен

Беседи

Документация

Постоянен

Беседи,

Галерията на

6.1

6.2

6.3

6.4

Осигуряване на охрана в училище чрез
Директора
пропускателен режим на входа, дежурство на
учителите, регулировчици на пешеходните
пътеки, вътрешно и външно видеонаблюдение
Активизиране и приобщаване на по-голям брой Мед. фелдшер
ученици към дейността на Училищния съвет за
превенция на рисковете сред децата и учениците
Популяризиране идеите и дейността на УС сред Л. Бончева

Популяризиране
на достъпа до
книги и други
четива

Оценяване на
равнището на
грамотност

Брой
регистрирани
ученици
Заповед,
дневник

6.5

6.6
6.7

6.8
6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

учениците за стимулиране на толерантност,
взаимопомощ и съпричастност към децата в
риск
Създаване на подкрепяща среда за развитие и
изява на индивидуалните способности на
талантливи ученици чрез заниманията по
интереси в ГЦОУД
Запознаване на учениците с Конвенцията за
правата на детето
Осигуряване на охрана в училище чрез
пропускателен режим на входа, дежурство на
учителите, регулировчици на пешеходните
пътеки, вътрешно и външно видеонаблюдение
Откриване и подкрепа на даровити деца за
участието им в конкурси и състезания
Провеждане на беседи в ЧК с цел запознаване на
учениците с различните видове насилие и
начините да се реагира в рискови ситуации.
Запознаване с училищния Механизъм
Провеждане на индивидуални разговори с
децата, родителите и близки на учениците,
застрашени от преждевременно напускане на
училище и противообществени прояви, при
спазване на процедурите от Механизма за
противодействие на тормоза в училище
Обсъждане на проблеми с учениците на
заседание на УКС
Предприемане на бързи, адекватни и
координирани действия за закрила на дете,
жертва на насилие или в риск от насилие
Създаване на регистър на ученици от
училището, които са застрашени от насилие и
тези, които упражняват насилие съгласно
Механизма за тормоз

Н. Горанова

благотворителни
акции

училищния сайт

Учители ЦОУД

През учебната
година

Тематичните
разпределения

Дневници

Класни
ръководители
Директора

м. април 2019 г.

Беседа

През учебната
година

ПВТР, графици

Планове за ЧК в
V – VII клас
Заповед,
дневник

Учителите

През учебната
година
Постоянен

Наблюдение,
помощ
План на ЧК

Грамоти

ЗДУД; Учители,
кл. р-ли

При
необходимост

Разговори

Регистър на
Механизма за
противодействие
на тормоза в
училище

Председател УКС

При
необходимост
През учебната
година

Разговор

Протоколи

Постоянен

Наблюдение

Класните
ръководители

Учителите
ПДУД, класните
ръководители

Дневници

Доклади, бланки
Регистър

6.14
6.15

7.
7.1

7.2

8.

8.1

Незабавно информиране на съответните органи
в случай на ПТП или тежък инцидент
Организиране на разяснителна дейност против
пристрастяване към тютюнопушене, алкохол,
медикаменти, дрога.
Изпълнение на ПМС № 100/08.06.2018 г.

Директора

Постоянен

Обаждане

УКС, мед.
фелдшер,

Постоянен

Лекции,
презентации,
табла, колажи

Снимков
материал

Взаимодействие на институциите по
прилагането на комплекс от мерки за обхващане
и включване в образователната система и
предотвратяване на ранно отпадане на децата в
риск. Включване на учител от училището в
Екипите за обхват
Регулярно подаване и обменяне на информация
между училището и другите институции и
координиране на съвместни действия за
налагане на съответни санкции по реда на
Закона за закрила на детето и на Закона за
предучилищното и училищното образование на
родители, чиито деца в задължителна
предучилищна и училищна възраст не
посещават училище
Усъвършенстване на системата за
квалификация и кариерно развитие на
педагогическите специалисти и изпълнение
на плана 2014 - 2020 г.на Националната
стратегия за развитие на педагогическите
кадри
Проучване на потребностите на
педагогическите специалисти и
планиране участието им в
квалификационни форми,
насочени към повишаване на
професионалните компетенции.

Директор ;
Т.Тодоров

През цялата
година

Директор

При
необходимост

ЗДУД;
председатели на
МО

В началото на
учебната година

Анкети

Направени
анализи

8.2

Редовно провеждане на квалификационна и
методическа дейност чрез различни форми

Ръководство,
председатели на
МО, учители

През учебната
година

8.3

Реализиране на основните задачи на
квалификационната дейност, включени в План
за квалификационната дейност , който е
неразделна част от годишния план на
училището. Към него са приложени плановете
на методическите обединения
Съхраняване в личните трудови досиета на
копия на всички документи, удостоверяващи
придобита квалификация
Гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование
Включване на дейности за гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование в
тематичните планове на преподавателите,
класните ръководители и учителите в ЦОУД
Дейности за гражданско образование

Председателите
на МО, главните
учители

През учебната
година

Учители, ЗАС

Учители
Учители ЦОУД

Затвърждаване и обогатяване на традиционни
училищни ритуали :
- откриване на учебната година
- връчване на удостоверения за завършен клас
- награждаване на отличили се учители и
ученици;

Ръководство

Отбелязване на официални празници

Елка Станева,
Илонка Иванова

8.4

9.

9.1
9.1.1

9.1.2

самообразование;
семинари;
открити уроци;
практикуми;
тренинги;
лектории; научнопрактически
конференции
Анализ на
нуждите,
контакти с
образователни
институции

Удостоверения,
сертификати,
брой проведени
обучения

През учебната
година

Копиране на
удостоверения

Лични досиета

Септември 2018 г.

Тематични
разпределения

дневници

Планове , брой
участници, брой
проведени
срещи

Училищен сайт

По график

Съответните дати

Училищен сайт

Създаване и функциониране на ученически
съвети по класове и общ ученически съвет на
училището
Провеждане на Ден на ученическото
самоуправление

Класни
ръководители
Надя Горанова
Надя Горанова
Людмила Бончева

м. септември 2018
г.

документация

м. май 2019 г.

9.1.5

Подготовка на отбор за участие в състезанието «
Защита при бедствия, аварии, катастрофи и
оказване на първа помощ»

Елка Станева

По график

Училищен сайт
Снимков
материал
Сертификат за
участие
Снимков
материал

9.2

Дейности за здравно образование

9.2.1

Анализ на здравната ситуация в училището.
Формулиране на приоритетите на здравнообразователната стратегия

Поля Дичева

м. септември 2018
г.

Здравна
документация

доклад

9.2.2

Поддържане на тясна връзка със специалистите
от БЧК, МБЧК, РИОЗ

Учители

През учебната
година

Контакти с
институциите

Съвместни
мероприятия

9.2.3

Организиране на училищни кампании,
подкрепящи здравето на учениците :
- Международен ден за борба против СПИН
- Борба с употребата на алкохола и цигарите
- Предпазване от болести на различните системи

Светлана Спасова

По дати

презентации

Училищен сайт

9.3

Дейности за екологично образование

9.3.1

Ден на Земята

Светлана Спасова

22.04.2019 г.

Презентация

Училищен сайт

9.3.2

Кампания «За чиста околна среда»

Светлана Спасова

Ноември 2018 г.

Училищен сайт

9.3.3

Популяризаране на защитени природни обекти в
България

Учители ЦОУД

През учебната
година

Почистващи
средство
презентации

9.1.3

9.1.4

Училищен сайт

9.4

Дейности за интеркултурно образование

9.4.1

Провеждане на родителска среща с родителите
на учениците от с. Долно Белотинци

Директор
ЗДУД

м. април 2019 г.

транспорт

Училищна
документация

9.4.2

Съвместно отбелязване на специфични
културни празници

Начални учители

През учебната
година

Нагледни
материали

Училищен сайт

10.

Организационно и методическо осигуряване
дейността на директор, ЗДУД и учители

10.1

Участи в работна среща с директори и на
училища, детски градини и други обслужващи
звена във връзка с организацията на обучение и
квалификационната дейност на регионално ниво
Споделяне на добри практики в обучението във
всички класове за създаване на по - ограмотена
среда и стимулиране на учитателските интереси,
взаимно посещение на уроци

Директор

Семтември 2018 г.

Директор,ЗДУД,
учители,
съвместно с РУО
Монтана

През учебната
година

10.3

Споделяне на добри практики по предмети открити уроци

Преподавателите
по предмети

целогодишно

беседи

10.4

Участие в работни срещи на всички
Преподавателите
преподаватели с експерти от РУО за оказване на по предмети
методическа помощ
Оптимизиране, функциониране и развитие на
училището

целогодишно

разговори

11.1

Осигурява информационно обслужване на
училището

Директор, ЗДУД

Целогидишно

11.2

Координира и контролира прилагането и

Директор, ЗДУД

По график

10.2

11.

Посетени и
организирани
уроци

Споделен опит

изпълнението на Държавните образователни
стандарти в училище
11.3

Съдействие при организирането и провеждането
на квалификационни форми с учители

Директор, ЗДУД и целогодишно
училищна
комисия за
квалификацион-на
дейност

11.4

Организира и координира прилагането на
национални и регионални програми и проекти в
училище

Директор

целогодишно

11.5

Качество на обучението по отделните учебни
предмети

Преподавателите

целогодишно

11.6

Дейности по организацията и раздаването на
безплатните закуски по ПМС № 308 от 2010 г. и
тяхното качество.

Отговорните лица
по получаването и
раздаването на
закуските

целогодишно

11.7

Организация и реда на столовото хранене на
учениците обхванати в ГЦОУД

Отговорни лица
за получаването и
сервирането на
храната

целогодишно

11.8

Проверка за изпълнението и спазването на
изискванията на противопожарното досие и
ПЗБУОВТ

ЗДУД, учители и
непедагогически
персонал

По график

12.

Организиране и координиране на дейностите
по провеждането и националните външни

Учебни
резултати
Сключване на
договори

протоколи

протоколи

оценявания
12.1

Български език и литература- ІV клас

09.05.2019 г.

Директор, ЗДУД,
Главен учител

Брой явили се
ученици

12.2

Математика – ІV клас

10.05.2019 г.

Директор, ЗДУД,
Главен учител

Брой явили се
ученици

12.3

Човекът и природата – ІV клас

14.05.2019 г.

Директор, ЗДУД,
Главен учител

Брой явили се
ученици

12.4

Човекът и обществото – ІV клас

16.05.2019 г.

Директор, ЗДУД,
Главен учител

Брой явили се
ученици

12.5

Български език и литература- VІІ клас

17.06.2019 г.

Директор, ЗДУД,
Главен учител

Брой явили се
ученици

12.6

Математика - VІІ клас

19.05.2019 г.

Директор, ЗДУД,
Главен учител

Брой явили се
ученици

13.

Координиране и контролиране на дейностите
в Националния календар за
извънучилищните дейности и в Националния
спортен календар на МОН, както и други
извънкласни и извънучилищни дейности

13.1

Мотивиране и участие на ученици в
националните програми на МОН и в
ученическите олимпиади, състезания, конкурси,
фестивали, викторини и други
Откриване и подкрепа на даровити деца за
участието им в конкурси и състезания
Участие в ученическите игри през учебна

Учителите

Постоянен

Учителите

През учебната
година
По график

13.2
13.3

Р. Асеновски

Разговор,
консултации,
решаване на
тестове
Наблюдение,
помощ
Мачове,

Брой участници,
класирани,
наградени
Грамоти
План

13.4
13.5

13.6

2018/2019 г., съобразени с Националния спортен
календар
Седмица на мобилността и ден без автомобили
Организиране кампания „Спри! Детето запази!“.
„Да запазим децата на пътя“ за Деня на
пешеходната безопасност
Правила на класа - паралелкови постери и табла

Г. Георгиева

състезания

Всички ученици

Октомври 2018 г.

Д. Герчева

Октомври 2018 г.

Класни
ръководители
13.7

Ден на народните будители отбелязване по
класове.

Класни
ръководители

01.11.2018 г.

13.8

Провеждане на общоучилищни занятия по БДП.

Класни
ръководители и
комисия по БДП

м.ноември
м.април

13.9

Коледно тържество

Класни
ръководители

Декември 2018 г.

13.10

Коледна изложба на сурвачки „Да съхраним
традициите“

Ученици от І-V
клас

Декември 2018 г.

13.11

Организиране на общообразователни
мероприятия:
 Партньорство с Център за
кариерно ориентиране – гр.
Монтана; -Партньорство с РЗИ и
център за приобщаващо
образование;

Д. Александрова

целогодишно

Я. Веселинова
К. Маркова
Е. Станева



Партньорство с РБ, РИМ и с други
културни институции.

Поля Дичева

13.12

Поклон пред паметника на Васил Левски.

Класни
ръководители

Февруари 2019 г.

13.13

Празник на мартеничката

Ученици от I- VII
клас

Март 2019 г.

13.14

Тържествено отбелязване на Трети мартНационален празник на Република България

Класни
ръководители

Март 2019 г.

13.15

Участие в общински кръг на ученическите
спортни игри, футбол, баскетбол.

Ученици от V VIII клас

Март 2019 г.

13.16

Международен конкурс за детска рисунка „С
очите си видях бедата”
МПО „Млад огнеборец”

Всички ученици

Април 2019 г.

Отбор

Април 2019 г.

Отбор

Април 2019 г.

13.19

НС „Защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации”
Зелена седмица: „Зелен кът в класната стая“

Светлана Спасова

Април 2019 г.

13.20

Ден на Земята

22.04.2019 г.

13.21

Награждаване на ученици чрез
вътрешноучилищна система за номинации

Ученици
Светла Спасова
Училищен съвет
Надя Горанова

13.22

Празнично отбелязване на Патронния празник
на училището

Учители, ученици

11.05.2019 г.

13.23

Ден на Европа – постери и плакати

Класни

Май 2019 г.

13.17
13.18

Май 2019 г.

13.24

Ден на таланта

ръководители
Ученици

13.25

Подготовка и провеждане на Годишни утра по
випуски.

Ученици от І-ІІІ
клас

13.26

Ученическо самоуправление

Май 2019 г.
Па график

Ученически съвет
Надя Горанова
Л. Бончева
24 май- Ден на българската просвета и култура и Класни
на славянската писменост
ръководители

Май 2019 г.

13.28

Дейности свързани с професионалното
ориентиране на учениците.

Класни
ръководители на
7 клас

м. май 2019 г.

13.29

Организиране на зелени училища и екскурзии.

Класни
ръководители

По график-майюни 2019г.

13.30

Закриване на учебната година-тьржества по
класове-общоучилищно тържество

Класни
ръководители

м. май и/или юни
2019 г.

13.27

24.05. 2019 г.

Годишният план е приет на заседание на Педагогически съвет, Протокол № 15 от 11.09.2018 г. и е утвърден със заповед № РД 15 – 770/
14.09.2018 г. на директора на I ОУ „Св. св Кирил и Методий” град Монтана.

