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ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДЯДО ИВАН АРАБАДЖИЯТА“

УЧЕБНА 2021 – 2022 ГОДИНА
Приета на Педагогически съвет с Протокол № 11/07.09.2021 г.

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДЯДО ИВАН АРАБАДЖИЯТА“
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ОУ "Дядо Иван Арабаджията" с. Царацово, общ. "Марица" е утвърдено като иновативно с решение № 584 от 20.08.2020 г. на
Министерски съвет за приемане на списък на иновативни училища.
Основен приоритет в дейността на ОУ "Дядо Иван Арабаджията" е подобряване качеството на образованието чрез използване на
иновативни методи на преподаване, обмен на добри практики и повишаване професионалната квалификация на педагогическите
специалисти
Цялостната дейност на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово през изминалата учебна 2021/2022 година е осъществена
съгласно залегналите в годишния план цели и приоритети, реализирани чрез училищните политики. Училищната политика за привличане
и задържане на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение има за цел увеличаване броя на учениците в училището и
ограничаване процеса на изтичане на ученици в други училища.
Резултати от образователно-възпитателния процес


Движение на учениците

КЛАС

БРОЙ УЧЕНИЦИ
НАЧАЛОТО НА
ПЪРВИ УЧЕБЕН
СРОК

I
II
III
IV
V
VI
VII

5
8
9
18
7
11
16

БРОЙ УЧЕНИЦИ
В КРАЯ НА
ПЪРВИ УЧЕБЕН
СРОК
6
7
9
18
7
11
16

Броят на учениците в началото на учебната година е 74, разпределени в 7 паралелки. В края на първи учебен срок е 73 ученици.
Преместените в друго училище са по желание на родителите – един ученик от втори клас.

КЛАС

I

II

III

IV

ОТСЪСТВИЯ

309

239

406

ИЗВИНЕНИ

309

239

НЕИЗВИНЕНИ

0

0

ОБЩО

748

V
692

VI
418

VII
805

406

748

689

418

801

0

0

3

0

4

Извинени 3610 (с 961 повече от 2019/2020 учебна година)
Неизвинени 7 (с 0,5 повече от от 2019/2020 учебна година)

Неизвинените отсъствия са направени предимно от закъснения за часове.
Препоръки:
Класните ръководители да поставят на обсъждане проблема за отсъствията на родителска среща в началото на учебната 2021/2022
година. Да бъдат информирани родителите за задълженията им своевременно да представят медицинските бележки или
заявленията за отсъствията на учениците. Проблемът за отсъствията да се проследява на родителските срещи.
 Класните ръководители стриктно да изпълняват задълженията си да анализират и оценяват рисковите фактори върху учениците от
паралелката и да предприемат превантивни и коректни мерки за справяне с тях, да работят за развитието на паралеката като
общност.
 Проблемът за отсъствията да стои на вниманието на педагогическия съвет за обсъждане и предприемане на своевременни
действия.
 Периодично да се изслушват на заседания на ПС доклади за работата с учениците, осигуряващи подкрепа за личностното им
развитие и приобщаването им към ученическите екипи.


Анализът от резултатите от обучението на учениците води до извод за добри постижения по отношение на владеенето на учебния
материал. Болшинството от учениците проявяват внимание, постоянство и интерес към работата. Резултатите сочат добри постижения по
отношение на усвояването на материала. Необходимо е подобряване и доизграждане на знанията на теория, прилагането им в
практически упражнения, както и възобновяване на наученото в предходните години, но това касае само една много малка част от
учениците в нашето училище – има необходимост от усъвършенстване на знанията и уменията.
Като основни проблеми могат да се посочат:
 частично неусвоени знания;
 неустойчив мисловен процес и внимание – качества типични за тази възрастова група;
 трудности при усвояване и запомняне;

недостатъчно сериозно отношение на някои ученици към учебния процес;
 семейна среда и по-занижен родителски контрол.














Препоръки:
Да се осъществява ефективна индивидуална работа с учениците по време на консултации.
Периодично да се проследяват резултатите на учениците по основните учебни предмети и да се набелязват конкретни мерки за
преодоляване на слабите резултати.
Осигуряване на по-добра практическа приложимост на обучението.
Доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
Извършване на ефективна диференцуема работа с ученици с намалена успеваемост.
Подобряване на дисциплината на учениците и мотивацията за учене.
Развиване на извънкласните дейности.
Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество, да се потърсят нови методи и подходи за приобщаване на
родителите към училищния живот, в обогатяване на МТБ .
Усъвършенстване работата с родителите.
Стимулиране на учениците показали високи резултати в учебния процес и извънкласните дейности.
Повишаване квалификацията на преподавателите чрез извънучилищната и и вътрешноучилищната квалификационната дейност.

КЛАС

I

II

III

СРЕДЕН УСПЕХ

Отличен

Отличен

Мн.добър

IV
Мн.добър
5.05

V
Мн.добър
4.87

VI
Мн.добър
5.00

VII
Добър 4.18

През 2020/2021 г. в училището се обучаваше един ученик със специални образователни потребности: един по индивидуални учебни
планове.
Анализ на резултатите от Национално външното оценяване в VII клас за учебна 2020/2021 година
През 2020/2021г. учениците повишиха резултатите си по НВО Български език и литература и понижиха с 18 точки резултатите по НВО

Математика.
Работа по проекти и програми:
 Проект по постановление № 129 на МС от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за
физическо възпитание и спорт.
 Проект ИКТ – електронен дневник
 Проект „Образование в утрешния ден“
 „Аз обичам природата- Слънчевата класна стая“
 Проект „Занимания по интереси – държавно финансиране“
 Проект „Квалификация за професионално развитиие на педагогическите специалисти“
 Схеми „Училищен плод“ и „Чаша топло мляко“
Квалификационна дейност
Силна страна в училищната дейност е квалификацията на учителите. Учителите имат висока мотивация системно да
усъвършенстват методическата си и научна подготовка. Всички учители през настоящата година са преминали форми на обучения за
повишаване на уменията и компетентностите. Отделени са от училищния бюджет средства в размер на 0,8 процента от фонд работна
заплата за обучения на персонала. Извършва се задълбочено проучване на потребностите на учителите за обучения, преценяват се
приоритетите на училището и на тази база се планира квалификационната дейност. Целенасочена дейност се осъществява както на
училищно ниво, така и в методическите обединения. Квалификационната дейност е една от водещите политики на училището и цели
повишаване мотивацията на учителите и формиране на стремежа им за високи професионални постижения.


Осъществени дейности по вътрешноучилищната квалификация:
 внедряване и използване на ИКТ ресурси в обучението. Обучение на новоназначени учители в MS Teams
 стимулиране на четенето в начален етап- идеи и практики
 използване на мултимедийни презентации и иновативни методи в преподаването
 мотивация на учителите и иновативни методи в преподаването
 изнесени открити уроци в начален етап: „Да съханим прирорадата на България“ – 3 клас; Умножение с числото 3 – 2 клас; Звук и
буквата Х – 1 клас; Интердисциплинарен урок- Литература и изобразително изкуство- 4 клас- Тема на урока: Великденски яйца,
Ран Босилек; Виртуално пътешествие в Лондон – открит урок по английски език – 4 клас;
 изнесени открити уроци в прогимназиален етап: Открит урок по изобразително изкуство на тема „Великден“ – 6 клас;
Местоимения, форми и употреба. Глагол. Сложни глаголни времена- открит урок по български език и литература – 6 клас
Дейности по извънучилищна квалификация:
 Проведени са обучителни курсове на педагогическия екип от Център за професионално обучение към Матев- строй ЕООД на
тема: „Дистанционно училище”
 Участия на учители в обучителни курсове на издателства



Участия в дейности организирани от РУО – Пловдив, работни срещи по всички предмети и обучения, на които много от колегите
са присъствали индивидуално.

Материална база
Подновяването и поддържането на материалната база в училището е една от стратегическите цели в дейността на училището. През
учебната 2020/2021 година беше извършен ремонт на физкултурният салон. Бяха закупени и поставени в класните стаи 6 телевизора. Във
всички класни стаи и учителската стая бяха поставени щори. Извърши се циклене на паркета във всички класни стаи.
Кадрова обезпеченост
През учебната 2020/2021 г. училището бе кадрово обезпечено с правоспособни учители, както в начален етап, така и по всички
учебни предмети от прогимназиалния етап на основното образование.
Осигуреността с училищна документация през учебната 2021/2022 г. е 100%.
През учебната 2021/2022 година е създадена добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от
дейностите:

Ефективно функционират системите за ФУК.

Периодично са осъществявани оперативни съвещания за обсъждане и преодоляване на съществуващи проблеми.

По план са провеждани заседанията на педагогическия съвет за решаване на различни педагогически въпроси.

Извършва се ефективна контролна дейност.

Ръководството и педагогическият екип работят за подобряване на институционалната и организационна култура.

Цивилизованият диалог на всички нива е приоритет във взаимоотношенията в екипа и с родителите.

Екипът има воля и капацитет да се изправя и да решава възникналите предизвикателства.


Приоритети в развитието на училището през учебната 2021/2022 година
 Издигане на престижа на училището в условията на растяща конкуренция.
 Увеличаване на приема в начален и прогимназиален етап
 Повишаване на качеството на учебната дейност чрез повишаване на квалификацията на учителите и мотивацията на учениците.
 Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора, за развитите на техните таланти и
способности.
 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми.
 Разширяване и обновяване на материално-техническата база.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
I.

Издигане на престижа на училището в условията на растяща конкуренция.

1.1 Дейности на ниво училище

№

1.

1.1.
1.2.
.13.

1.4.

1.5.
2.

Дейности/мероприятия

Срок за
изпълнение

Отгов
орни
лица

Контрол

Индикатори за
изпълнение

Извършване на административни дейности,
свързани с управлението на на качеството на
ОВП.
Изготвяне на инструкции за водене на
училищна документация.
Своевременно актуализиране на данни за
движение на учениците.
Заверяване на училищна документация.
Периодични проверки за коректно попълване
на електронния дневник по класове, на групи
ЦДО:
-движение на ученици
-ритмичност на изпитванията
-отсътвия на ученици
-правилно съхраняване бележките за
отсъствия
Провеждане на оперативни съвещания.
Извършване на организационно-

Септември, 2021 г.

Директор

До три дни след
промяната

Класни ръководители,
директор

Септември 2021 г.

Директор

През учебната
година

Веднъж седмично
извън графика за
провеждане на ПС
През учебната

Директор

Издадена заповед
за утвърждаване
на инструкциите
Осъществена
дейност
Заверена
документация

Директор

Проверени
дневници,
предприети
мерки за
отстраняване на
пропуските

Директор

Проведени
съвещания

Директор, педагогически

административни дейности за началото и през
учебната година.

година

специалисти

3.

Изграждане на Съвет за ученическо
самоуправление.

Септември 2021г.

Нина Михайлова

Директор

4.

Актуализиране на механизма
противодействие на училищния тормоз.

Октомври 2021 г.

Силвия Богданова

Директор

5.

Изпълнение на включените в плановете на
комисиите дейности.

През учебната
година

Председатели на
комисии, педагогически
специалисти

Директор

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13..

Осъществяване на дейности за максимален
обхват на учениците за учебна 2021/2022 г.

През учебната
година

Педагогически
специалисти

Утвърждаване на училищен прием 1 и 5 клас
– брой места, брой паралелки.
Приключване на първи учебен срок –
изготвяне на информация, анализи, доклади.
Подготовка на необходимата информация за
края на учебната година.
Приключване на учебната година в начален
етап – организация на дейностите.
Приключване на учебната година в
прогимназиален етап – организация на
дейностите.
Изготвяне на документи за края на учебната
година – удостоверения за завършен клас,
свидетелство за основно образование.
Анализ на резултатите от НВО.

Февруари
2022 г.

Директор

Февруари 2022 г.

Учители

Май, юни, 2022 г.
Май 2022 г.

Педагогически
специалисти
Класни ръководители в
начален етап

Директор

Директор
Директор

Изграден
Ученически
съвет, план с
дейности
Актуализиран
механизъм

Проведени
съвместни
дейности с
родители, ДГ
„Пролет“,
обходени райони
в с. Царацово
Издаване на
заповед
Изготвена
информация
Изработена
заявка за ЗУД

Директор

Издадена заповед

Юни 2022 г.

Класни ръководители в
прогимназиален етап

Директор

Издадена заповед

По изготвен график

Емма Зердебекян, класни
ръководители

Директор

Издадена заповед

Юли 2022 г.

Учители

Директор

Издадена

заповед,
изготвени
анализи
14.
15.

Провеждане на първа и втора поправителна
сесия.
Попълване на училищна документация след
края на учебната година и поправителната
сесия.

Юни, юли,
септември, 2022 г.

Учители

Директор

Издадена заповед

Юли 2022 г.

Класни ръководители

Директор

Попълнена
документация

16.

Сформиране на училищни екипи за
изработване на училищни документи за
учебна 2021 г.

Юли 2022 г.

Директор

17.

Актуализиране на ПДУ/мотивирано
предложение и решение на ПС/.

Септември 2021 г.

Люция Филева, Гергана
Аланджийска

18.

Актуализиране на ПВТР и ПБУОВТ.

Септември 2021 г.

19.

Изработване на Програма за целодневна
организация на учебния ден.

Септември 2021 г.

20.

Изработване на УУП за I, II, III, IV, V, VI, VII
клас, приемане наУУП.

Антония Дудова
Гинка Кутрянска,
Даниела Христозова,
Анастасия Георгиева

Директор

Директор
Директор

Септември 2021 г.

Емма Зердебекян,

Директор

Директор

21.

Изработване на План за квалификация,
приемане на плана.

Септември 2021 г.

Петя КумановаТрифонова, Павлина
Христозова, Емма
Зердебекян

22.

Изработване, съгласуване и утвърждаване на

Септември 2022 г.

Директор

Сформирани
екипи,
Утвърдени със
заповед
Изготвен
документ –
ПДУ, издадена
заповед за
утвърждаване

Изработен УУП,
приет с решение
на ПС, утвърден
със заповед
Изработен план
за квалификация,
приет с решение
на ПС, утвърден
със
заповед

Списък-Образец 1 за учебната
2022/2023 г.

23.

Разработване на мерки за повишаване
качеството на образованието, приети с
решение на ПС, утвърдени със заповед.

Септември 2022 г.

Директор

24.

Разработване на Програма за предоставяне на
равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвими групи,
приемане на програмата, утвърждаване.

Септември 2022 г.

Силвия Богданова

Директор

25.

Разработване на Програма за превенция на
ранното напускане на училище, приемане на
програмата.

Септември 2020 г.

Петя Куманова –
Трифонова
Силвия Богданова

Директор

26.

Изработване на дневен режим и определяне
началото и края на учебния ден.

Септември 2022 г.

Емма Зердебекян

Директор

27.

Изготвяне на учебни програми за ИУЧ и
ФУЧ.

Септември 2022г.

Учители по предмети

Директор

28.

Подготовка на базата /спортни
площадки, детски площадки, физкултурен
салон, класни стаи, коридори, улични
маркировки в близост до училището и др/
съгласно изискванията за безопасност.

Юли – септември
2022 г.и
през учебната
година

Директор

Изработени и
приети мерки,
утвърдени със
заповед
Изработена и
приета програма,
утвърденасъс
заповед
Изработена и
приета
програма,
утвърденасъс
заповед
Изготвен дневен
режим, утвърден
със заповед
Утвърдени
учебни програми
Проведени
начални и
Периодични
огледи на базата
и предприети
действия за
поддръжката й с
оглед осигурена
безопасност,
сведени до
минимум
инциденти

поради
превантивнит
дейности за
безопасност
Програми,
изнесени от
учениците.

29.

Отбелязване на бележити дати и събития.

През учебната
година

Комисия

30.

Изработване на План за действие при
бедствия и аварии.

Септември 2022 г.

Директор

Изготвен план
Изграден
кризисен щаб,
утвърден
със заповед,
осъществени
дейности

31.

32.

33.

34.

35.

Директор

Изграждане на училищен кризисен щаб за
действия при извънредни ситуации и
осъществяване на дейности през учебната
година.

Септември 2021 г. и
през учебната
година

Директор

Утвърждаване на инструкции и инструктажи
и провеждането им.

Септември 2021 г.,
след Коледна и
пролетна ваканция,
извънреден при
необходимост

Комисия, директор,
Антония Дудова

Директор

Утвърдени
документи

През учебната
година

Счетоводител

Директор

Издадена заповед
за утвърждаване

Септември 2021 г.

Директор

Извършена
оценка на риска

Директор

Сключен
договор,
Осигурени
условия,
Изработен
правилник

Актуализиране на длъжностното разписание
на персонала и поименно разписание на
длъжностите и работните заплати.
Диагностика на потенцианите рискове,
оценка на рисковете и набелязване на
мерки за минимизирането им.
Осигуряване на условия за строг
пропускателен режим, видеонаблюдение,
СОТ.

През
учебната
година

36.

Осигуряване на обучение по БД и ГЗ и
осъществяване на контрол.

37.

Осъществяване на съвместни дейности и
занятия със служители на МВР.

38.

Осигурена долекарска помощ за
учениците.

39.
40.

41.

По план
на класните
ръководители

Директор

През учебната
година
През
учебната
година

Класни
ръководители

Директор

Медицинско
лице

Директор

Март 2022

Директор

План за организация на учебния процес в
съобразно здравните норми в условия на
епидемия от Covid-19

Септември 2021 г.

Педагогически
специалисти,
медицинско лице,
помощен персонал

Директор

Поддържане на средствата за
пожарогасене в изправност. Проверка на
средствата за пожарогасене.

Септември 2021 г.

Комисия

Директор

Осигурени периодични медицински
прегледи за персонала.

42.
Получаване на информация относно
организацията и качеството на хранене на
учениците на база сключените със
съответните фирми договори и създадена
вътрешна организация.

43.

Участие в национални програми.

44.

Включване в проектни предложения.

През учебната
година

През учебната
година
През учебната

Директор

Учители, директор

Директор

Учители, директор

Директор

За строг
пропускателен
режим
Проведени
часове и теми по
план, осъществен
контрол
Осъществени
програми
Осигурено
медицинско
обслужване
Сключен договор
с СТМ и
проведени
прегледи

Извършена
проверка
Осъществен
контрол
и предприети
действия
за преодоляване
на пропуски, при
необходимост
Осъществени
дейности по НП
Осъществени

година

45.

46.

47.

Поддържане на училищен сайт.
Участия в общински, национални и
международни форуми – семинари,
конференции и др. по проблемите на
образованието и споделяне на добри
училищни практики.

Проучване мнението на родителите по
отношение организацията на дейностите в
училище.

Ефективност на системите за финансово
управление и контрол.
Преглед на въведените СФУК и
48.1.
актуализирането им.

През учебната
година

През учебната
година

Януари – март
2022 г. и/или през
учебната
година

Емма Зердебекян

Учители

Класни ръководители

Директор

дейности
Действащ и
актуализиран
сайт на
училището

Директор

Осъществени
участия,
споделени
практики

Директор

Проведени
анкети за
проучване
нагласите
на родителите за
бъдещи
първокласници и
петокласници,
други

48.

48.2. Актуализиране на ВПРЗ.
Финансова дисциплина – своевременно
48.3. подаване на справки за разходи по параграфи,
отчет на разходите.

49.

Изработване и утвърждаване на седмично
разписание и изпращане в РЗИ за

Септември 2021 г.,
при необходимост
Своевременно при
необходимост

Директор
Директор, счетоводител

На тримесечие

Счетоводител

Директор

Септември 2021 г.

Емма Зердебекян,
Павлина Христозова,

Директор

Актуализация на
СФУК
Актуализирани
ВПРЗ
Представяне на
разходитепред
Общо събрание,
обявяване в сайта
на училището
Изработено
седмично

съгласуване.

50.

51.
52.

53.

54.
55.

56

57.
57.

Осигуряване на необходимите материални
ресурси и санитарно-хигиенни условия за
началото на учебната 2021/2022 и
получаване на разрешение от РЗИ за
готовността.
Обявяване на свободните места и
осъществяване на подбор на кадри.
Осигуряване на ЗУД за началото на учебната
година, учебници, учебни помагала
Изготвяне планове на училищни комисии.
Определяне броя на децата в групи за
целодневна организация на учебния ден.
Изпращане на сведение за записаните
първокласници община „Марица“.
Определяне на наставник на лица без
професионална квалфикация „учител“ и/или
на лица, които постъпват за първи път на
учителска длъжност.
Изготвяне на графици за предстоящата учебна
година.
Запознаване на учениците и родителите с
ПДУ, Етичен кодекс и други училищни
документи.

Петя КумановаТрифонова

разписание

Директор

Осигурена
готовност за
началото на
учебната година

Септември 2021 г.

Директор

Септември 2021 г.

Директор, комисия за
подбор

Заети свободни
работни места

Август, септември
2021 г.

Директор

Осигурена ЗУД
Планове на
комисии,
утвърдени със
заповед
Издаване на
заповед

Септември 2021 г.

Членове на комисии,
приети с решение на ПС

Директор

Септември 2021 г.

Доклад на комисия,
учители в ГЦДО

Директор

По график

Директор

Изпратено писмо

Септември 2021 г.

Директор

Издадена заповед

Септември 2021г.

Емма Зердебекян

Директор

Издадена заповед

Септември 2021 г.

Класни ръководители

Директор

Проведена
родителска среща

1.2. Дейности на ниво клас
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Дейности/мероприятия
Изработване на досие на паралелката: анализ на
паралелката, информация за родители,
декларации на родители и др.
Изготвяне на плана за часа на класа с теми от
глобалното, гражданското, здравното и
интеркултурно образование, кариерното
ориентиране и предвидени часове за обсъждане
на успех, организационния климат в
паралелката, поведението на учениците,
обсъждане на правата и задълженията съгласно
училищния ПДУ, Етичен кодекс и др. училищни
документи.
Изработване на правила на ниво класна стая
съвместно ученици и учители в съответствие с
политиките за позитивна дисциплина и
позитивен организационен климат.
Изграждане на ученически съвети на ниво
паралелка и избор на ученици за членове на
училищния ученически съвет / при
необходимост/.
Провеждане на инструктажи на учениците –
начален, периодичен, извънреден.
Включване в плана за часа на класа на
дейностите, свързани с посещения извън
училище или екскурзии с образователна цел.
Събиране на необходимите декларации от
родителите за информирано съгласие по

Срок за
изпълнение

Отговорни
лица

Контрол

Индикатори за
изпълнение

През учебната Класни
година
ръководители

Директор

Изработени
документи

Септември
2021 г., през
учебната
година

Класни
ръководители,
ученици

Директор

Изготвени планове за
ЧК

Септември
2021 г.

Класни
ръководители,
ученици

Директор

Изработени
правила

Септември
2021 г.

Класни
ръководители,
ученици

Директор

Изградени
ученически съвети

Директор

Проведен инструктаж

Директор

Планирани екскурсии
с образователна цел

Директор

Попълнени и
съхранени

По график

По план
През учебната
година

Класни
ръководители,
ученици
Класни
ръководители,
ученици
Учители,

различни поводи.

8.

9.

Запознаване на родителите с училищните
планове и правилници, наредби и заповеди, и
периодично обсъждане на важни въпроси от
ОВП.
Коректно подаване на справки, информации,
анализи, доклади, своевременно попълване на
училищна документация и др.

декларации на
родителите
Септември
2021 г., през
учебната
година

Учители

Директор

Документирани
срещи, решения

През учебната
година

Учители

Директор

Осъществени
дейности

1.3. Дейности с родители
№

1.

Дейности/мероприятия
Запознаване на родителите с целите,
приоритетите, задачите на училищната
общност. Провеждане на родителски срещи:
Организационна: запознаване с училищни
документи.
Обсъждане успеха и дисциплината,
запознаване с Механизъм за противодействие
на училищния тормоз между учениците
Обсъждане успеха и дисциплината
Извънредна за IV клас
Извънредна за VII клас

2.

Дейности с Обществен съвет при обсъждане и
решаване на училищни проблеми.

3.

Съвместни изяви с родители.

4.

Периодично провеждане на индивидуални

Срок за
изпълнение

Септември
Ноември, януари

Отговорни
лица

Класни
ръководители

Контрол

Директор

Индикатори за
изпълнение

Проведени срещи

Април
Май, юни 2022 г.
През учебната
година
През учебната
година
През учебната

Директор

Осъществени
дейности

Директор

Проведени изяви

Учители,

Директор

Проведени срещи

5.

II.

№

срещи с родители по различни проблеми.
Провеждане на информационен семинар с
родители относно професионалното
ориентиране на учениците и приема след VII
клас.

година

директор

Юни 2022 г.

Класен
ръководител,
директор

Директор

Проведен семинар

Увеличаване на приема в начален и прогимназиален етап. Повишаване на качеството на учебната дейност чрез
повишаване на мотивацията на учениците.

Дейности/мероприятия

Срок за
изпълнение

Отговорни
лица

Контрол

1.

Утвърждаване на УУП, който осигурява
разширена и допълнителна подготовка за
преодоляване на дефицити и съобразно.
интересите и потребностите на учениците

Септември 2021
г.

Директор

2.

Провеждане на консултации по основните
учебни предмети.

По утвърден със
заповед график

Учителите

Директор

3.

Провеждане на входни нива и анализ на
входното ниво на знанията на учениците.

Октомври 2021 г.

Учители

Директор

4.

Проследяване резултатите на учениците
от образователната подготовка /входно ниво,
тенденции в средата на първи срок, в края на
първи срок, в края на годината/.
Сравнителни анализи. Набелязване на
коригиращи мерки.

Ноември 2021 г.,
февруари, юли
2022 г.

Учителите

Директор

Индикатори за
изпълнение
Приет и
утвърден УУП
според
предвидените
изисквания
Редовно
провеждани
консултации,
отчетен
напредък на
учениците
Проведени
входни нива,
изготвени анализи
Изработени
анализи от
учителите
Обобщени
сравнителни
Анализи

Създаване на екипи за преодоляване на
обучителни трудности.

След направен
анализ на входни
нива и
констатация на
преподавател по
учебен предмет

6.

Обсъждане на оперативно съвещание
на проблема с отсъствията на учениците –
извивени, неизвинени.

В края на всеки
месец

7.

Системен контакт с родителите за
постиженията и затрудненията на
учениците – търсене на съдействие и
контрол от тяхна страна.

През учебната
година

Участия на учениците в олимпиади и
състезания.
Осъществяване на контрол за посещаемост на
учебните занятия от учениците.

По отделен
график
По план за
контролната

5.

8.
9.

Координатор,
учителите

Директор

Класни
ръководители

Директор

Учителите

Директор

Учителите

Директор

Директор

проведени
заседания на ПС
за проследяване
на резултатите на
учениците и
приети
коригиращи
мерки.
Отчитане на
напредък
Обсъдени
резултати и
предприети
действия

Обсъдени
проблеми и
предприети
действия
Регистрирани в
дневника срещи с
родителите.
Постигнат
положителен
ефект в
образователната
подготовка на
учениците
Отчетени
резултати
Извършени
проверки,

дейност на
Директора

10.

Осъществяване на контрол за посещаемост на
провежданите консултации по учебни
предмети.

По план за
контролната
дейност на
Директора

11.

Осъществяване на контрол върху качеството
на педагогическото взаимодействие в
обучението по основните учебни предмети от
задължителната подготовка.

По план за
контролната
дейност на
Директора

12.

Осъществяване на контрол върху качеството
на педагогическото взаимодействие в учебните
часове.

По план за
контролната
дейност на
Директора

Проследяване адаптацията и педагогическата
дейност на новоназначени учители.

По план за
контролната
дейност на
Директора

13.

Директор

Директор

Директор

Директор

отчетени
резултати,
предприети
действия при
необходимост
Извършени
проверки,
отчетени
резултати,
предприети
действия, при
необходимост
Извършени
проверки,
отчетени
резултати,
предприети
действия при
необходимост
Извършени
проверки,
отчетени
резултати,
предприети
действия при
необходимост
Извършени
проверки

III.

№

Повишаване на качеството на учебната дейност чрез повишаване на квалификацията на учителите

Дейности/мероприятия

Срок за
изпълнение

Отговорни
лица

Контрол

Директор

1.

Установяване на квалификационните
дефицити.

Юли 2021 г.

Комисия по
квалификационна
дейност

2.

Осигуряване на необходимите училищни
средства за квалификация.

През
финансовата
година

Счетоводител

Септември 2021
г.

Комисия по
квалификационна Директор
дейност

3.

Изработване и прилагане на План за
квалификационната дейност за учебна
2021/2022 г., правила за квалификацшонна
дейност.

Директор

4.

Изработване на планове за придобиване
на педагогическа компетентност на
неправоспособни лица, с конкретен график
за реализиране на дейности, насочен към
професонално усъвършенстване на учителите.

Октомври 2021 г.

5.

Вътрешноучилищна квалификация –
ефективна работа на ЕКК. Открити уроци.
Обсъждане на важни педагогически въпроси,
споделяне на добри практики, тренинги,
практикуми.

През учебната
година по
Комисия по
утвърден план за квалификационна Директор
квалификационна дейност
дейност

6.
6.1.

Извънучилищна кавлификация
Участия в учебни програми за придобиване на
правоспособност или допълнителна
квалификация.

През учебната
година

Комисия по
квалификационна Директор
дейност

Учителите

Директор

Индикатори за
изпълнение
Установени дефицити
Проведени
квалификации
Изготвен и реализиран
план за
квалификационна
дейност
Изработени
планове,включени
учители в програми за
придобиване
на правоспособност
Проведени открити
уроци
Проведени срещи на
ЕКК и
обсъдени въпроси от
педагогическата теория
и практика.
Протоколи от заседания
Брой учители, включени
в програми за
придобиване

на правоспособност или
повишаване на
квалификацията
6.2

7.

8.

IV.

№

1.

2.

3.
4.

Участия в процедури за повишаване на ПКС.
Осигуряване на условия за включване на
учители във форми на квалификация в
съответствие със ЗПУО и ДОС за статута на
учители, директори и другите педагогически
специалисти.
Отчет за изпълнение на средствата за
квалификация за 2021 г. и планиране на
средствата за квалификация за 2022 г.

През учебната
година

Учителите

През учебната
година

Директор

Декември 2021 г.

Счетоводител

Директор

Брой, повишили ПКС
Брой учители включени
във форми на
квалификация

Директор

Изработен и обсъден
отчет

Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на учениците, за развитите на техните
таланти и способности. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности.
Дейности/мероприятия
Определяне на координатор и екип
за организиране и координиране на
процеса за осигуряване на обща и
допълнителна подкрепа за личностно
развитие.
Определяне на екипи за допълнителна
подкрепа за личностно разивите на деца и
ученици със СОП.
Извършване оценка на индивидуалните
потребности и изготвяне на план за подкрепа
на ученика от ЕПЛР, при необходимост.
Изработване на индивидуални учебни
програми на ученици със СОП.

Срок за
изпълнение

Отговорни
лица

Контрол

Индикатори за
изпълнение

Септември 2021 г.

Директор

Директор

Септември 2021 г.

Директор

Сформирани екипи,
утвърдени със заповеди

Октомври 2021 г.

Директор

Извършени оценки и
изготвени планове

Директор

Изработени ИУП,
утвърдени със заповеди

Септември 2021 г.

Председатели
на

екипите
Председатели
на
екипите

5.

Изготвяне на списъци на учениците, на
които ще се предоставя допълнителна
подкрепа за личностно развитие.

Септември , 2021 г.

6.

Осъществяване на срещи с родителите.

Според плана на
ЕПЛР

Председателите
Директор
на екипите

Проведени срещи

През учебната
година

Директор

Директор

Съхранени надлежно
документи

До края на
ноември 2021 г.

Класни
ръководители,
учители

Директор

Изготвени анализи

Септември 2021 г.

Директор

Изготвен график

По план за часа
на класа и/или по
отделен училищен
график

Директор

Осъществени дейности

През учебната
година

Директор,
медицинско
лице

Осигурено медицинско
обслужване и
реализирана програма
за здравно образование

7.
8.
9.

10.

11.

Съхраняване на документацията на всеки
ученик, за което е формиран екип.
Класните ръководители и учителите в ПГ
изработват анализи съгласно чл. 22 ал. 2 от
ДОС за приобщаващо образование.
Изработване на график за екипни срещи
съобразно чл. 22 ал. 3 от ДОС ПО.
Кариерно ориентиране на учениците
в 4 и 7 клас за самостоятелен и
осъзнат избор за продължаване на
образованието
-Информационна кампания за
професионално ориентиране
на учениците от VІІ клас
-Тематичен час на класа
-Информационен семинар с
родители и ученици
-Оформяне на информационно
табло
-Изнасяне на информация на
училищния сайт.
Достъп до медицинско обслужване и
осъществяване на програма за
здравно образование.

Директор

Директор

Изработени списъци

12.

13.

14.

14.1.

Поощряване на децата и учениците с морални
и материални награди за високи постижения в
образователната дейност, в извънкласните
дейности и за приноса им към развитието на
училищната общност по ред и условия на
ПДУ.
Превенция на насилието и преодоляване на
проблемното поведение – дейности по
изпълнение на механизъм за противодействие
на тормоза в училище, и съгласно чл. 41 от
ДОС ПО и при спазване на процедурата на чл.
42 до чл.48 от ДОС ПО.
Провеждане на дейности за развитие на
личностни качества, социални и товрчески
умения на учениците.
Тържествено откриване на новата 2021/2022
учебна година съобразно с
епидимиологичната обстановка

През учебната
година

През учебната
година, по плана
на УК за
противодействие
на тормоза в
училище
През учебната
година

15.09.2021 г.

14.2.

Европейски ден на спорта / Комисия по
спортно-туристическа дейност /

14.3.

Изработка на постер „Десет причини да чета” /
Национална стратегия за насърчаване и
Октомври 2021 г.
повишаване на грамотността/

14.4.

14.5.

Есенен спортен празник / Комисия по
спортно-туристическата дейност /

Отбелязване на Международен ден на
европейските езици

09.2021 г.

30.10.2021 г.

Октомври 2021 г.

Класни
ръководители,
учители по
предмети

Директор

Решение на ПС,
утвърдена заповед

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Класни
ръководители
Г.
Аланджийска
Класни
ръководители
А.Дудова
Класни
ръководители
Хр. Димова
Класни
ръководители

14.6.

Изготвяне Правила на паралелката „Уважам
себе си и другите”/I – VII класове/.

Октомври 2021 г.

14.7.

Ден на народните будители

Ноември 2021 г.

14.8

Световен ден на жертвите от ПТП.

Ноември, 2021 г.

14.9

Международен ден на толерантността /

Ноември 2021 г.

14.10

Отбелязване на Деня на християнското
семейство

22.11.2021 г.

Класни
ръководители
Класни
ръководители

14.11

Моята първа среща с книгите в библиотеката
– седмица на четенето

Декември 2021 г.

Иванка
Андрейска

14.12

Световен ден за борбата срещу СПИН

01.12.2021 г.

14.13

Международен ден на хората с увреждания

03.12.2021 г.

14.14

„Никулден” – никулденска трапеза 1-4 клас изложба

06.12.2021 г.

Класни
ръководители
Класни
ръководители
Класни
ръководители

14.15

14.16

14.17
14.18

Коледен празник – Рождество Христово

Деца четат на деца – седмица на четенето
Патронен празник на училището.
Изготвяне на тематични табла, свързани с
традиционните празници на всяка етническа

Класни
ръководители
Класни
ръководители
Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Декември 2021 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

Януари 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

14.02.2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

Директор

Осъществени дейности

Февруари 2022 г.

Класни
ръководители

общност
19.02.2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

14.20

Ден на розовата фланелка:Дни на ненасилие в
ОУ „Дядо Иван Арабаджията“

Февруари 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

14.21

Сирни Заговезни- изложба

Февруари 2022 г.

Директор

Осъществени дейности

14.22

Изработване на картички и мартеници

01.03.2022 г.

Класни
ръководители
Антония
Дудова

Директор

Осъществени дейности

14.23

Отбелязване на 3 март - Национален празник
на Република България.

Март 2022 г

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

14.24

8-ми март – Ден на майката, представяне на
стихотворения, есета

08.03.2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

14.25

Ден на числото „π“

14.03.2022 г.

Директор

Осъществена дейност

14.26

Първа пролет – изложба, озеленяване на
училището

22.03.2022 г.

Емма
Зердебекян
Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

14.27

Великден – изложба на великденски яйца /1-4
клас/, изработване на великденска украса /5-7
клас/

Април 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

14.28

„Маратон на четенето” – посещение на
читалището /по класове/

Април 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

Април 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

01.05.2022г.

Класни

Директор

Осъществени дейности

Отбелязване на годишнина от обесването на
14.19.
Васил Левски

Международен ден на Земята – седмица на
14.29. здравето. Спортни инициативи, беседи , табла,
изложба
14.30 Отбелязване на Ден на труда, кръгла маса на

тема „Трудолюбието – ценност, която трябва
да развиваме“

ръководители

Май 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

09.05. 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

01.06. 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

Ден на Христо Ботев и на загиналите за
14.34.
свободата и независимостта на България.

Юни 2022 г.

Класни
ръководители

Директор

Осъществени дейности

14.35. Тържествено изпращане на 7 клас

Юни 2022 г.

Учители

Директор

Осъществени дейности

14.31

Тържествено отбелязване на 24 май - Ден на
славянската писменост и култура.

Ден на Европа и ученическото
14.32.
самоуправление
14.33. Ден на детето

V.
Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми.
Взаимодействие и сътрудничество с институии.
№

Дейности/мероприятия

Срок за
изпълнение

1.

Ефективна комуникация с РУО гр. Пловдив,
община „Марица“.

През
учебната
година

2.

Изработване на график за работата на
Обществения съвет, планиране и
осъществяване на дейности.

Септември 2021
г., през учебната
година

3.

Ефективна комуникация с ДСП, отдел
„Закрила на детето“, ЦПЛР, НПО и др.

През учебната
година

VI.

№

Отговорни
лица

Учители,
директор

Контрол

Директор

Директор
Кл.ръководители

Директор

Индикатори за
изпълнение
Постигнат напредък
в преодоляване на
училищни трудности,
проблеми, осъществено
междуинституционално
взаимодействие
Изготвен и реализиран
график, осъществени
дейности
Осъществено
междуинституционално
взаимодействие

Разширяване и обновяване на материално-техническата база.

Дейности/мероприятия

Срок за
изпълнение

Отговорни
лица

1.

Обезпечаване на ОВП с необходимите
УТС.

14.09.2021 г. и
през цялата
година

Директор

2.

Изготвяне план за хигиенизиране и
поддържане на дворните площи.
Разпределение на училищния двор на

30.09.2021 г.

Учител ФВС,
общ работник
класни

Контрол

Директор

Индикатори за
изпълнение
Обезпечен, с
необходимите учебни
и технически средства,
процес на обучение
Периодично
осъществени дейности
за почистване и

райони по класове и поемане на лични
отговорности от учениците за поддържането и
опазването им.

ръководители

3.

Изготвяне план за осигуряване на нормален
учебен процес при зимни условия и контрол за 01.10.2021 г.
неговото изпълнение.

Антония Дудова

4.

Планиране на строително-ремонтни
дейности за следващата учебна година.

Директор,
счетоводител

5.

Подготовка на материалната база за
новата учебна 2021/2022 г.

До 13.09.2021 г.

6.

Оформяне на зелените площи и дворните
пространства.

До 13.09.2021 г.

VII.

Декември 2021 г.

Чистач

Чистач,
общ работник

хигиенизиране на
двора

Директор

Директор

Директор

Създаден и
осъществен ефективен
и нормален учебен
процес през зимата,
осъществен контрол
Изготвен план
Осъществена
ефективна подготовка
на МБ
Оформени зелени
площи и дворни
пространства

План за квалификационната дейност

І. Стратегия на учебното заведение

Мисия
1.

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и

„Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
2.

3.

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка, богата езикова култура, активна гражданска позиция, способни за
ефективна гражданска реализация.
Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия
образователен процес.

4.

5.

Осигуряване качествена общообразователна подготовка според държавните образователни изисквания, в духа на традициите на
досегашното развитие на училището.
Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

7. Възпитаване
8. Развиване

и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

Визия
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Утвърждаване на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки
добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Училището ще се развива с два етапа на основна образователна
степен: начален етап: 1. – 4. клас и прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.
Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяване на екип от преподаватели, които прилагат
творчество и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателният процес чрез успешно прилагане на стандартите на новият
ЗПУО.
С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за
придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана,
с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно
напускане на училище.
Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от
висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи
допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и Ученическия
съвет.

8.

9.

Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище,
за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим присъствието на
медицинска сестра в училище, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“ и „Move week“, както и ще
се включим в нови такива.

10.

Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на всяка класна стая.

11.

От 2020 -2024 в рамките на 4 години сме в национална програма Иновативно училище.

ІІ. Цели на Плана за КД:

 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и
самоусъвършенстване на учителите.
 Усъвършенстване на професионални умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.
 Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и умения.

ІІІ. Задачи на Плана за КД
1.
2.

3.

Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището.
Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване към активно преподаване и обучение чрез обмяна на
педагогически опит.
Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и
проблеми.

4.

Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание .

5.

Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите

ІІІ. Задачи на Плана за КД
6.
7.

8.

9.

Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището.
Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване към активно преподаване и обучение чрез обмяна на
педагогически опит.
Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и
проблеми.
Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание .

10. Да

се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.

Очаквани резултати на Плана за КД:
1. Самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез система за квалификация .

IV.

2. Създаване

на условия за стриктно спазване на ДОИ и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания.

3. Подобряване

качеството на образователно – възпитателния процес, в следствие на което повишаване резултатите на учениците.

1. Вътрешноучилищна квалификация

№

Тема

Форма на
обучение

Брой
Брой
Целева група участни академич
ци
ни часове

Срок/период
Място на
на
провеждане
провеждане

Вътрешноучилищен
обучител

Отговорник за
провеждане на
обучението

Заболявания на човека
1. причинени от бактерии
и вируси-биология7клас
2

3

Тренинг за справяне
със стреса и
емоционалното
прегряване в
образователната среда
Метод на изготвяне на
портфолио в Школо

Открита
практика

семинар

Учители
прогимназиа
лен етап

9

1

Учители

15

2

Октомври
2021г.

Октомври
2021г.

семинар

Педагогически
пирсонал

15

2

Октомври
2021

ОУ „Дядо
Силвия
Иван
Арабаджията” Богданова

Ема Зердебекян

ОУ „Дядо
Иван
Арабаджия
та”

Христиана
Димова
Анастасия
Георгиева

Петя Куманова Трифонова

ОУ „Дядо
Иван
Арабаджия
та”

Емма
Зердебекян

Петя КумановаТрифонова

Учене чрез действие по
Открита
4. математика-4 клас
практика

Учители НЕ

Ефективни техники за
5. комуникация и за
семинар
Учители ПЕ
подобряване на
взаимодействието
между сем. И
образователна
институция
6 Континента Европа
Открита
Учители ПЕ
8
практика

7 Развитие на таланта и
творческите умения в
заниманията по
интереси- ЦДО 2

Открита
практика

Иновативни методи за
8. ограмотяванеОткрита
практика
българския език в
първи клас
Семинар
Създаване на позитивна
9.
среда управление на
конфликтите и
агресията в учебното

Учители НЕ

6

1

15

2

Ноември

ОУ „Дядо
Петя Бойнова П. Христозова
Иван
Арабаджията”

Ноември

ОУ „Дядо
Иван
Арабаджията”

Петя Трифонова

Павлина
Христозова

Ноемвридекмври

1

6

2

Декември
2021г.

Учители- НЕ

декември
6

1
2021г.

Педагогически
персонал

Петя
Трифонова

Януари
15

2
2022г.

Емма Зердебекян
ОУ „Дядо Иван Нина
Арабаджията”
Михайлова

ОУ „Дядо
Иван
Арабаджията”

Даниела
Христозова

ОУ „Дядо
Иванка
Иван
Андрейнска
Арабаджията”
ОУ „Дядо
Иван
Арабаджията”

П. Христозова

П. Христозова

Ваня
Петя КумановаАндрейнска Трифонова
Гери
Аланджийска

заведение

Развитие на таланта и
творческите умения в
10.
заниманията по
интереси- ЦДО 2

Март
Открит урок

Иновативни методи в
13. обучението по
английски език

6

2
2022г.

Приключване на
Методическа
11. първия учебен срок ,
сбирка
анализи , работа с
изоставащи ученици.
12. Приключване на
първия учебен срок ,
анализи , работа с
изоставащи ученици.

Учители НЕ

Методичес
ка сбирка

Учители ПЕ

Февруари
8

2
2022г.

Учители НЕ

Февруари
6

2
2022г.

Март
Открита
практика

Учители ПЕ

6

1

Открита
практика

Учители НЕ

6

2

Развитие на таланта и
14. творческите умения в
заниманията по

2022г.
Март
2022г.

ОУ „Дядо Гинка
Кутрянска
Иван
Арабаджията”

П. Христозова

ОУ „Дядо
Емма
Иван
Зердебекян
Арабаджията

Емма
Зердебекян

ОУ „Дядо
Павлина
Иван
Христозова
Арабаджията”

Павлина
христозова

ОУ „Дядо
Иван
Арабаджията

Христиана
Димова

Емма
Зердебекян

ОУ „Дядо
Иван
Арабаджията”

Гинка
Кутрянска

Павлина
Христозова

интереси- ЦДО 1
Изготвяне на
15.

мисловни карти в
часовете по Български
език-втори клас

Открита
практика

Учители НЕ

Април
8

1
2022г.

ОУ „Дядо
Иван
Арабаджията”

Петя
Трифонова

Павлина
Христозова

16.

Математиката забавна
и интересна- седми

Открита
практика

Учители ПЕ

Април
8

1
2022г.

Емма
Зердебекян

Емма
Зердебекян

ОУ „Дядо Иван Гергана
Арабаджията“
Аланджийска

Емма
Зердебекян

ОУ „Дядо Иван
Арабаджията“

клас
Части на изречението.
17. Синтаксис в пети клас

Открита
практика

Учители ПЕ

8

1

Май
2022г

2. Извънучилищна квалификация

№

Тема

Форма на Целева
обучение група

Обечение на
тема за
1. Атестацията Лекция
на
педагогически
я персонал

Педагогич
ески
специалис
ти

Отговорн
Обща цена
Брой
Обучител /
ик за
Брой
Място на
Срок/перио
на
Място
на
академи Обучителна
провежда
участн
провеждане обучениет
д на
провеждане
чни институция/ако /ако е ясно/
не на
ици
провеждане
о
часове
е ясна/
обучениет
о
прогнозна

15

16

ОУ „Дядо
ОУ „Дядо
Петя
По
Септември
По договаряне
Иван
Иван
КумановаАрабаджията” договаряне 2021-март, Арабаджията” Трифонова
2022 г.

Клалификаци
я за
2. професионалн Лекция
ота развитие

Педагогич
ески
специалис
ти

15

16

ОУ „Дядо
По
По договаряне
Юни-юли
Иван
договаряне 2022г.
Арабаджията”

ОУ „Дядо
Петя
Иван
КумановаАрабаджията” Трифонова

IV. Заложени

средства за квалификация в училищния бюджет – 1,2 на сто от годишните средства
за работна заплата на педагогическия персонал/чл. 35 от КТД/ в размер на 700 лв. за периода
септември – декември 2021 г. и 1,2 на сто от годишните средства за работна заплата на
педагогическия персонал/чл. 35 от КТД/ за 2022 г.
V.

Контрол по изпълнение на плана:
Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както
следва:
• В частта извънучилищна квалификация – директор, председател на училищна комисия за квалификационна дейност.
• В частта вътрешноучилищна квалификация – училищна комисия за квалификационна дейност.
• В частта финансиране на квалификацията – директор, счетоводител

VIII. Контролна дейност
Обект и предмет на контролната дейност:
 учебната работа на учениците и техните учебни резултати;





учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;
работата на обслужващия и помощния персонал;
косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.

Форми на контролната дейност:
 педагогически проверки:
o превантивни;
o тематични;
o текущи.
o административни проверки:
o на училищната документация, свързана с учебния процес;
o на другата документация - техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудовоправните
отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;
 проверки на социално-битовата и стопанската дейност.
 проверка по спазването на:
o правилника за вътрешния трудов ред в училището;
o училищния правилник;
o изготвените графици;
o правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
o седмично разписание;
 проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на МОН и МОН.
Срокове: по график.
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са
упоменати конкретните срокове.

IX.

Теми и график за провеждане на заседанията на Педагогическия съвет

МЕСЕЦ
СЕПТЕМВРИ

ТЕМА
1. Отчет на приетите решения от последния педагогически съвет
 Докл.: директор
2. Запознаване с графици за първи учебен срок.

Докл.: Емма Зердебекян
1. Приемане плана на методичните обединения.
• Докл. председателите на МО
2. Приемане планове на училищни комисии.
• Докл. председателите на комисии
5. Запознаване с План за контролната дейност на директора.

Докл.: директор
6. Обсъждане на реализирания план-прием за учебна 2021/2022 година.

Докл.: директор
7. Организационни.


ОКТОМВРИ
1. Отчитане решения от предишен ПС.

Докл.: директор
2. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и приемане на
съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

Докл.: преподавателите
3. Анализ на състоянието на училищната документация – учебници, ученически
книжки, тетрадки, дневници, Книга за подлежащи.

Докл.: кл. р-ли
4. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице.

Докл.: мед. сестра
5. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

Докл.: директор
6. Запознаване с изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2019 г.

Докл.: счетоводител, директор
7. Организационни.
НОЕМВРИ

1. Отчитане решения от предишен ПС.

Докл.: директор
2. Разглеждане на изготвения график за класни работи през първи учебен срок.

Докл.: Емма Зердебекян
3. Приемане на план за противодействие на училищния тормоз.

Докл.: Силвия Богданова
4. Работа в групите по ЦДО – организация и проблеми.

Докл.: учители
6. Организационни.


ДЕКЕМВРИ
1. Отчитане решения от предишен ПС.

Докл.: директор
2.Обсъждане работата на класните ръководители във връзка с допуснати
неизвинени на ученици-обхват на децата, подлежащи на задължително училищно
обучение.

Докл.: класни ръководители
3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици по чл.199 от
ЗПУО.

Докл.: класните ръководители
4. Отчет на контролната дейност във връзка с ритмичността на изпитванията на
учениците.

Докл.: директор
5. Информация за състоянието и опазването на МТБ.

Докл.: директор
6. Организационни.
ЯНУАРИ
1. Отчитане решения от предишен ПС.

Докл.: директор
2. Доклад на класни ръководители за ученици, които има вероятност да не
приключат първи учебен срок и предложения за удължаване на срока.

Докл.: кл. ръководители
3. Подготовка за приключване на 1-ви учебен срок.

Докл.: директор
4. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и приемане
на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните

резултати;
Докл.: учители
3. Запознаване с ипълнението на бюджета за 2021 г.

Докл.: счетоводител, директор
4. Организационни.


ФЕВРУАРИ
1. Отчитане решения от предишен ПС.

Докл.: директор
2.Отчет-анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен
срок.

Докл.: директор
4. Отчет на дейността на постоянните комисии и екипите за ключови
компетентности в начален и прогимназиален етап.
Докл: председатели на ПК и ЕКК
5. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен
срок.

Докл.: директор
6. Обсъждане на график за прием за учебната 2022/2023 г. Определяне на критерии
за приемане на ученици в първи клас.

Докл.: директор, учители
7. Приемане на доклада на ЕКПО за 1-ви учебен срок.

Докл.: директор
8. Обсъждане на графици за втори учебен срок.

Докл.: директор
9. Избор на учебници и учебни помагала за ученици от 1 клас през 2022-2023 учебна
година.

Докл.: Павлина Христозова
10. Запознаване с бюджета на училището за 2022 г.

Докл.: директор, счетоводител
11. Организационни.


АПРИЛ
1. Отчитане решения от предишен ПС.
 Докл.: директор
2. Доклад на председателя на ЕКК в начален етап за готовността на учениците от 4ти клас за външно оценяване.

Докл.: Павлина Христозова
3. .Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и приемане
на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните
резултати;

Докл.: учители
4. Подготовка за честване 24 май –Ден на славянската писменост и култура
 Докл.:комисия
5. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и изявени учители
по случай 24 май.
 Докл.:членове на ПС
6. Запознаване с отчета на бюджета за първо тримесечие .

Докл.: счетоводител, директор
7. Организационни.
МАЙ
1. Отчитане решения от предишен ПС.
 Докл.: директор
2. Подготовка за приключване на учебната година за начален етап.
 Докл.: директор
3. Определяне на ученици за допълнителна работа от начална степен.
 Докл.: директор

4. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици за края на учебната
година.
 Докл.: учители
5. Организационни.
ЮНИ

1. Отчитане решения от предишен ПС.
 Докл.: директор
2. Доклад на председателя на ЕКК в прогимназиален етап за готовността на
учениците от 7-ми клас за външно оценяване.
 Докл.: Емма Зердебекян
3. Подготовка за приключване на учебната година за прогимназиален етап.
 Докл.: директор
4. Определяне на средства за награждаване на изявилите се ученици от
прогимназиален етап.
 Докл.: директор
5. Оргонизационни.

ЮЛИ
1. Отчитане решения от предишен ПС.
 Докл.: директор
2. Отчет на резултати от учебно-възпитателната работа през учебната година и
изпълнението на годишния план на училището.

Докл.: директор
3. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.

Докл.: председателите на комисии
4.Обсъждане на проект на щатно разписание за следващата учебна година.

Докл.:директор
5. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.

Докл.: директор
6.Запознаване с изпълнение на плана и резултати от контролната дейност на
директора.

Докл.: директор
7. Резултати от анкета сред учителите за квалификационни дефицити. Обсъждане.
• Докл.: Гергана Стоева
8. Избор на комисии за учебната 2022/2023 година в ОУ „Дядо Иван Арабаджията”.
 Докл.: членове на ПС
9. Запознаване с изпълнението на бюджета за второ тримесечие

Докл.: счетоводител, директор
10. Организационни.
СЕПТЕМВРИ
1. Отчитане решения от предишен ПС.
 Докл.:директор
2. Обсъждане на щат и разпределение на часовете.

Докл.: директор
3. Приемане на училищния учебен план и вариант за учебна дейност за 2022/2023
год.и

Докл.: директор

4. Приемане на актуализиране Правилник за дейността на училището.

Докл.: директор
5. Приемане на годишния план на училището.

Докл.: директор
6. Избор на председатели на ЕКК за учебната 2022/2023 година.

Докл.: директор
7. Избор и приемане на формите на обучение.

Докл.: директор
8. Приемане на мерки за повишаване на качеството на образованието.

Докл.: директор
9. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище

Докл.: директор
10. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване
на децата и учениците от уязвими групи.

Докл.: директор
11. Предложения за разкриване на занимания по интереси.

Докл.: учители – ЦДО начален и прогимназиален етап
12. Приемане на програма за целодневна организация на учебния ден.

Докл.: директор
13. Избор за учебната 2022/2023 година спортни дейности от определените по чл.
92, ал.1 от ЗПУО

Докл.: Антония Дудова
14. Актуализиране на критериите за оценка труда на педагогическите специалисти за
учебна 2022/2023 година.

Докл.: Люция Филева
15. Организационни.

Забележка:
Педагогическият съвет се свиква от директора на училището за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в
училището в рамките на правомощията си и извън плана на заседанията.
Дневният ред на заседанията може да бъде изменян и допълван с Решение на педагогическия съвет.

X.План за провеждане на проекти и творчески дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план и може да се
планират като последователни в рамките на една учебна седмица или в отделни последователни учебни дни за учениците от I
до III клас включително.
Клас
I клас

II клас

III клас

Дейност
Посещение на природонаучен музей
Посещение на Стария град
Посещение на Малката Базилика
Посещение на Улица на занаятите
Посещение на Малката Базилика
Посещение на Стария град
Посещение на Малката Базилика
Посещение на Улица на занаятите
Посещение на Историческият музей
Посещение на Малката Базилика
Посещение на Етнографският музей
Посещение на Исторческият музей
Посещение на Балабановата къща
Посещение на Малката Базилика
Посещение на Улица на занаятите

Отговорник
Иванка Андрейска
Гинка Кутрянска

Петя Куманова – Трифонова
Даниела Христозова

Павлина Христозова
Даниела Христозова

Срок
23.05.2022 г.
26.05.2022 г.
27.05.2022 г.
30.05.2022 г.
31.05.2022 г
23.05.2022 г.
26.05.2022 г.
27.05.2022 г.
30.05.2022 г.
31.05.2022 г
23.05.2022 г.
26.05.2022 г.
27.05.2022 г.
30.05.2022 г.
31.05.2022 г

