
С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Щ Е  
. .П Е Й О  К Р А Ч О Л О В  Я В О Р О В ” -  Г Р .  П Л Е В Е Н

ж.к.”Сторгозия”, п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.su-yavorov-pl.come-mail:
su_yavorov_pl@mail.bg

учебната 2016/2017 година

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

ЦЕЛИ:
1 .Да продължим успешния прием на профилирана паралелка”Предприемачество и 
бизнес”;
2..Изграждане на взаимно доверие и уважение между ръководство, учители, ученици, 
родители;
3..Повишаване квалификацията на учителите;
4.Да продължим работата по различни проекти и разработване на нови;
5.Да изградим обществен съвет.

ПРИОРИТЕТИ
1 .Осигуряване на равен достъп на деца с увреждане и деца от етническите малцинства в 
училище;
2.Подобряване материалната база в училището;
3.Да продължи обучението по програмите на „Джупиър Ачийвмънт”;
4.Приобщаване на деца с двигателни увреждания и СОП;
5.Участия в олимпиади и др. състезания и добро представяне;
6.Преподавателя да се превърне в необходим партньор на ученика, насочващ, 
подпомагащ и контролиращ процеса на овладяване на знания и умения, 
като работи с всички ученици и обръща внимание и на възпитанието.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

2016 г.

М. СЕПТЕМВРИ

1. Приемане на Стратегия за развитие на училището с приложени към нея 
планове за действие и финансиране.
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: ЗДУД -  Вилма Великова, гл. счетоводител, ЗДУД -  Митев, гл. учител -  

Бенков
2. Приемане на Правилник за дейността на училището
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: ЗДУД -  Вилма Великова; ЗДУД - Митев, гл. учител -  Бенков
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3. Приемане на Училищни учебни планове
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Бузева, ЗДУД - Вилма Великова, директора
4. Приемане на Форми на обучение 
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Директора
5. Приемане на Годишен план за дейността на училището
Срок: 10.09.2016 г.

Отговорник: Директора
6. Приемане на Учебни планове за индивидуална форма на обучение
Срок: 10.09.2016 г., при необходимост 
Отговорник: Директора, ЗДУД
7. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: ЗДУД -  Вилма Великова, гл. учител -  Бенков.
8. Приемане на План за квалификационната дейност
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: гл. учител -  Бенков, Павлина Петкова
9. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: гл. учител -  Бенков, Петкова
10. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: В. Грозданова, Габриела Николова, Анелия Несторова, Анна Вапцарова
11. Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на 
учебния ден
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Ирена Йосифова, Албена Йонова
12. Определяне на класни ръководители и Ръководиели на ПИГ:
Срок: 10.09.2016 г., при необходимост
Отговорник: Директора
13. Приемане на:

^  Разпределение на часовете от учебния план по предмети и преподаватели;
Отговорник: Директора 

S  ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ -  разпределение на стаите;
Отговорник: Директора, ЗДУД - Митев 

S  Седмичното разписание
Отговорник: Любимка Бузева, Стоян Стоянов

✓ ГРАФИЦИ и групи ЗИП, СИП, ИУЧ и ФУЧ, ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИ 
Отговорник: Митев, учителите 

Срок: 10.09.2016 г.
14. Определяне на спортни дейности /ДЧФ/ за учебната година от определените по 
чл. 92, ал. 1 от ЗПУО
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Директора, Мариян Георгиев, Булев
15. Приемане на Списък на учениците, които ще получават стипендии за първия 
учебен срок
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: ЗДУД - Митев, гл. счетоводител

16. Осигуряване на учебна документация за началото на учебната година
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Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Директора
17. Утвърждаване на тематични разпределения и учебни програми
Срок: 14.09.2016 г.
Отговорник: учителите, Директора
18. Откриване на учебната година
Срок: 15.09.2016 г.
Отговорник: Несторова, В. Христова, Г. Кръстев, С. Камбуров, М. Георгиев, Г. Булев, 

J1. Бузева, Стоилчева
19. Избор на комисия за Разкриване на занимания по интереси -  за тематично 
планиране, структуриране според изучавания учебен материал и организиране:
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Директора
20. Избор на Комисия за подпомагане дейността на ученическото самоуправление - 
Ученическия съвет:
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Директора 
Отг.: Директора
21. Осигуряване на санитарно- хигиенни условия за провеждане на УВП, съгласно 
изискванията
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Директора, Пламен Митев - ЗДУД
22. Избор на Координатор и Координационен екип за подкрепа на личностното 
развитие за организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и 
допълнителната подкрепа за личностно развитие /Наредба за приобщаващото 
образование/:
Срок: 10.09.2016 г.
Отговорник: Директора
23. Утвърждаване на училищния прием -  брой места, брой паралелки
Срок: 14.09.2016 г.
Отг.: Директора
24. Утвърждаване списъците на приетите ученици
Срок: 15.09.2016 г.
Отг.: Директора
25.Изпращане на сведение за приетите в 1 клас, до Общинската администрация.
Срок: 15.09.2016 г.
Отг.: Директора, Митев -  ЗДУД
26. Приемане на Етичен кодекс на общността, съвместно с ученическото 
самоуправление.
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Вилма Великова - ЗДУД, Иван Бенков, Теменужка Илиева, Любимка 
Бузева, Габриела Тодорова
27. Приемане на план на Училищна комисия по изпълнение на Координационния 
механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или 
в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Пламен Митев -  ЗДУД, Директора
28. Приемане на план на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в 
училище:
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Вилма Великова -  ЗДУД, Директора
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29. Приемане на план на Училищната комисия за превенция на 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (УКППМН):
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Пламен Митев -  ЗДУД, Директора
30. Актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Пламен Митев -  ЗДУД, Директора
31. Актуализиране на Правилник за безопасни и здравословни условия на 
обучение, възпитание и труд
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Пламен Митев -  ЗДУД, Директора
32. Разработване на План за контролната дейност
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Директора и ЗДУД
33. Актуализиране на план за дейността по безопасност на движението
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Митев, Кръстев, НУ
34. Актуализиране на план за защита при природни бедствия
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Митев - ЗДУД.
35. Актуализиране на Вътрешни правила за работните заплати
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Директор, Митев - ЗДУД, гл. счетоводител, синдикални ръководства
36. Актуализиране на пропускателния режим 
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Митев - ЗДУД
37. Изготвяне на график за провеждането на класните работи през първия учебен 
срок
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Митев - ЗДУД
38. Гласуване стипендии на ученици, предложени от класни ръководители
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: класни ръководители, Директора
39. Освобождаване на ученици от ФВС
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: класни ръководители, учители по ФВС, Директора
40. Допълване на критерии за диференцирано заплащане,
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Митев -  ЗДУД, Директора
41. Определяне на МО и председатели на МО:
Срок: 27.09.2016 г.
Отговорник: Митев -  ЗДУД, Директора
42. Изготвяне на Списък- Образец №1.
Срок:25.09..
Отговорник: Директора, ЗДУД
43. Представяне за съгласуване на Списък - Образец №1 в РУО.
Срок:30.09.
Отговорник: Директора
44.Изготвяне график за дежурство на учителите,график за консултации,график на 
кл. ръководители,график за СИП,график за класни работи.
Срок: 10-27.09.
Отговорник: ЗДУД - Митев
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45. Провеждане на родителски срещи за началото на учебната година
Срок: 10.09. 2016 г. - 10.10.2016 г.
Отговорник: класите ръководители, ЗДУД

М. ОКТОМВРИ

1.Утвърждаване Списък на учениците, получаващи стипендии през първия 
учебен срок.
Срок: 30.10.2016 г.
Отговорник: кл. р-ли, ЗАТС, гл. счетоводител
2.Преглед на училищната документация.
Срок: 30.10.2016 г.
Отговорник: ЗДУД
3.Утвърждаване на график за провеждане на консултациите с ученици.
Срок: 3.10.2016 г.
Отговорник: ЗДУД
4.Подготовка за честване на Деня на народните будители - 1 ноември.
Срок: 30.10.
Отг: учителите по БЕЛ

М.НОЕМВРИ

1. Изготвяне на заявка за ЗУД, за края на учебната година.
Срок: 30.11.2016 г.
Отговорник: Директора
2.Честване Деня на народните будители-1 ноември.
Срок: 01.11.2016 г.
Отговорник: кл.р-ли
4.Есенна ваканция за учениците
Срок: 29.10.2016 г. - 02.11.2016 г. вкл.

М. ДЕКЕМВРИ

1.10.12.2016 г. -139 години от ПЛЕВЕНСКАТА ЕПОПЕЯ
2. Провеждане на класните работи по утвърден график.
Отговорник: ЗДУД
3.Контролни дейности, съгласно изготвения план и график.
Отговорник: ЗДУД
4..Подготовка и честване на Коледните и Новогодишни празници.
Срок: 20.12.2016 г.
Отговорник: класните ръководители

Коледна ваканция: 24.12.2016 г. - 08.01.2017 г. вкл.

2017 г.

М. ЯНУАРИ

1. Изготвяне на щатно разписание към 1.01.2017г.
Срок:09.01.2017 г.
Отговорник: ЗАТС и Директор
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2. Изготвяне на предложение за Държавен план-прием по профилирана 
подготовка и училищни учебни планове за учебната 2017/2018 година.
Срок: 30.01.2017 г.
Отговорник: Директор, ЗДУД
3. Януарска изпитна сесия.
Срок:30.01.2017 г.
Отговорник: Директор, ЗДУД
4. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на учебната 2017/2018 
година.
Срок: 30.01.2017 г.
Отговорник: ЗДУД, Директора
5. Провеждане на класни и контролни работи съгласно изготвения план- график
Отговорник: Директор, ЗДУД
6. Родителски срещи

ЗИМИА ВАКАНЦИЯ: 04.02.2017 г. -  08.02.2017 г. вкл. за I - XI клас
04.02.2017 г. -  06.02.2017 г. вкл. за XII клас

М. ФЕВРУАРИ

1.0формяне успеха на учениците и приключване на първия учебен срок.
Срок: 07.02.2017 г._
Отговорник: учителите, ЗДУД
2. Оформяне на училищната документация във връзка с приключването на 
първия учебен срок.
Срок: 13.02.2017 г.
Отговорник: кл.р-ли, ЗДУД
3.Актуализация Списъка на учениците, които ще получават стипендии през 
втория учебен срок.
Срок: 20.02.2017 г.
Отговорник: кл. р-ли, ЗАТС
4. Цялостна проверка на документацията след приключването на първия учебен 
срок.
Срок: 28.02
Отговорник: Директор, ЗДУД
7. Изготвяне и утвърждаване на график за класните работи през втория учебен 
срок.
Срок: 20.02.2017 г„
Отговорник: ЗДУД

М М  APT

1. Честване на Националния празник - 3 март и 22 март-137 години от рождението 
на Пейо Яворов - патронния празник.
Отговорник: Директора и кл. р-ли
2. Проверка на ученическите книжки от ЗДУД
Срок: Постоянен
3. Проверка на дневниците за нанасяне на отсъствия, наказания, удостоверение за 
преместване и др.
Срок: Постоянен 
Отговорник: зам.-директорите
4. Проверка пълняемостта на ПИГ
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Срок: Постоянен
Отговорник: ЗДУД
5. Вечер на талантите
Срок:м. март, април
Отговорник: класните ръководители

М.АПРИЛ

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ: 08.04.2017 г. -  17.04.2017 г. вкл. за I - XI клас
13.04.2017 г. -  17.04.2017 г. вкл. за XII клас

1. Контролни дейности, съгласно изготвения план и график.
Срок: 30.04.2017 г.
Отговорник: Директор, ЗДУД
2. Родителски срещи по класове 
Срок: 30.04.2017 г.
Отговорник: кл. р-ли, ЗДУД
4. Подготовка за приключване на учебната година за учениците от 1-4 клас и 12 
клас
Отговорник: кл. р-ли, ЗДУД

М.МАЙ

1. Изпращане на 12 клас-19.05.2017 г.

3. Поправителна сесия за учениците от 12 клас.

2. Провеждане на ДЗИ - 26 и 29 май 2017 г.

3. Провеждане на външни оценявания- 4 клас

4. Провеждане Ден на ученическото самоуправление - /Деня на Европа/ 
и Ден на отворените врати.

5. 15.05. 2017 г. - ПРАЗНИК НА ПЛЕВЕН

6. Честване 24-ти май-Ден на българската просвета и култура и славянската 
писменост.

7. Класни и контролни дейности,съгласно изготвения план и график.

8. Тържества по повод приключването на учебната година на първи клас
Срок: 31.05.2017 г.
Отговорник: кл. р-ли на I клас

МЕСЕЦ ЮНИ

1. Провеждане на външни оценявания - 7 клас.

2. Подготовка за приключване на учебната година за учениците от 5 - 8 клас.
Срок: 15.06.2017 г.
Отговорник: Учителите, Директор, ЗДУД
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3. Поправителна сесия за учениците от 5-8 клас.
Срок: 30.06.2017 г.
Отговорник: Директор, ЗДУД

4. Подготовка за приключване на учебната година за учениците от 9-11 клас
Срок:25.06. 2017 г.
Отговорник: учителите, ЗДУД

7. Определяне на групите по СИП, ЗИП и извънкласните форми за работа през уч. 
2016/2017 г.
Срок: 30.06. 2017 г.
Отговорник: Директор

8. Ритуал по връчването на документите за завършен клас и степен на 
образование.
Срок: 30.06. 2017 г.
Отговорник: Директор

ЮЛИ

1. Изготвяне на проект на Списък-Образец №1
Отговорник: Директор

2. Поправителна сесия за учениците от 9 -11 клас.
Срок: 15.07.2017 г.
Отговорник: ЗДУД

4. Цялостна проверка на училищната документация.
Отговорник: зам,-директорите

5. Прием на ученици.
Отговорник: Директор, Зам. директори, дежурни учители, комисия по приема

6. Приемане на дневници с приемно-предавателни протоколи
Отговорник: Вилма Велиов - ЗДУД

1.Подготовка на материалната база за новата учебна година
2.Подготовка за поправителни ДЗИ
3.Прием в 8 и 9 клас

ПО ВАЖНИ СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕТО:
■S Екскурзии -по желание на ученици и родители;
■S Посещение на Народното събрание- по желание на профилираните паралелки;
•S 15.09.2016 г. -Откриване на учебната година;
✓ 10.12.2016 г.-ДЕН НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЛЕВЕН 

КЪМ ЗАГИНАЛИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ;
S  3 март - Национален празник на България;
S  Ден на ученическото самоуправление и ден на отворените врати-м. май;
^ Провеждане на външни оценявания в 4, 7 клас и ДЗИ-12 клас;
✓ 15.05.2017 г. - ПРАЗНИК НА ПЛЕВЕН;
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■S 24.05. 2017 г. - Ден на бълг. просвета и култура и на слав. Писменост; 
■S Специализирани педагогически съвети -  Темата е по предложение на 

учителите.

Годишния план е приет на заседание на ПС с Протокол №12/08.09.206 г.
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. .П Е Й О  К Р А Ч О Л О В  Я В О Р О В ” -  ГР .  П Л Е В Е Н

ж.к.”Сторгозия”, п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.su-yavorov-pl.come-mail:
su_yavorov_pl@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ:...
Директор - Руси Русс

М. СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ

I. Разглеждане и приемане на основни документи и правилници за предстоящата учебна 
година и избор на комисии за актуализирането и осъществяването им:
1. Приемане на Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и 
финансиране;
2. Приемане на Правилник за дейността на училището;
3. Приемане на Училищни учебни планове;
4. Приемане на Форми на обучение;
5. Приемане на Годишен план за дейността на училището;
6. Приемане на Учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието;
8. Приемане на План за квалификационната дейност;
9. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище;
10. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи;
11. Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден;
12. Определяне на класни ръководители и Ръководиели на ПИГ;
13. Приемане на:

•S Разпределение на часовете от учебния план по предмети и преподаватели; 
s  Двусменен режим на обучение -  разпределение на стаите;
S  Седмичното разписание;
S  Графици и групи ЗИП, СИП, ИУЧ и ФУЧ, дежурства на учители;

14. Определяне на Спортни дейности /ДЧФ/ за учебната година от определените по чл. 92, ал. 1 
от ЗПУО;

15. Приемане на Списък на учениците, които ще получават стипендии за първия учебен срок;
16. Актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред;
17. Актуализиране на Правилник за безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание 

и труд;
18. План за контролнта дейност на директора и зам.-директоите;
19. Актуализиране на план за дейността по безопасност на движението;
20. Актуализиране на план за защита при природни бедствия;
21. Актуализиране на Вътрешни правила за работните заплати;
22. Актуализиране на пропускателния режим;
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23. Изготвяне на график за провеждането на класните работи през първия учебен срок;
24. Гласуване стипендии на ученици, предложени от класни ръководители;
25. Освобождаване на ученици от ФВС;
26. Допълване на критерии за диференцирано заплащане, избор на Комисия за диференцирано 

заплащане и избор на Комисия за диференцирано заплащане;
27. Определяне на МО и председатели на МО;
28. Запознаване на колектива с промени в нормативни документи;
29. Провеждане на периодичен инструктаж от ПДУД- Пламен Митев;
30.Дипломиране на ученици през сесия амвгуст-септември;
31 .Отчитане резултати от направените проверки от директора и ПДУД, за фиктивно записани 

ученици и направени проверки за присъствие на ученици в учебните часове.
II. Избор на училищни комисии и отговорници за:
1. Разкриване на занимания по интереси;
2. Подпомагане дейността на ученическото самоуправление Ученическия съвет;
3. Разработване и приемане на Етичен кодекс на общността, съвместно с ученическото 

самоуправление;
4. Координатор и Координационен екип за подкрепа на личностното развитие за организиране 

и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за 
личностно развитие /Наредба за приобщаващотообразование/;

5. Изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация;

6. Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище;
7. Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (УКППМН).
III. Текущи:

✓ тематични разпределения и учебни програми;
•/ дневници;
у родителски срещи;
■/ откриване на учебната година;
V Избор на секретар на ПС за новата учебна година;
V организационни въпроси.

М. НОЕМВРИ
1. Избор на комисия за предложения за държавен план-прием за учебната 2015/2016 г.;
2. Анализ на ритмичността на изпитванията;
3. Анализ на входните нива;
4. Предложения на класните ръководители за допълнително обучение, съгласно член 178, ал. 1, т.

2 от Закон за предучилищното и училищното образование;
5. Здравословното състояние на учениците и децата със СОП.

М. ДЕКЕМВРИ
1. Приемане на план за реализиране на държавен план-прием;
2. Анализ на успеха и отсъствията на учениците;
3. Гласуване на януарска поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

М. ЯНУАРИ
1. Информация за състоянието на училищната документация;
2. Информация от класните ръководители за успеха и дисциплината по класове;
3. Отчитане резултатите от УВР през първия учебен срок. Насоки за работата през втория 

учебен срок;
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М. ФЕВРУАРИ
1. Информация за резултатите от контролната дейност;
2. Приемане на график за класните работи през втория учебен срок и други графици;
3. Отчет за състояние на учебниците I - VII клас;
4. Освобождаване от ФВС.

М. МАРТ
1. Приемане на план за приключване на старата и подготовка за новата учебна година;
2. Текуща информация от класните ръководители за успеха и дисциплината на учениците и 

предприетите мерки за тяхното подобряване;
3. ДЗИ.

М. АПРИЛ
1. Априлска сесия за ученици в XII клас;
2. Обсъждане подготовката на учениците за зрелостни изпити;
3. Обсъждане и приемане на план за честване на 24-ти май;
4. Обсъждане резултатите от направени проверки за присъствие на ученици в учебните часове.

М. МАЙ
1. Доклад на комисията за допускане на учениците до зрелостни изпити през майска зрелостна 

сесия;
2. Разглеждане на указания за провеждане на зрелостни изпити;
3. Отчитане резултатите от УВР на I - IV и XII клас;
4. Инструктаж на квесторите за ДЗИ;
5. ДЗИ;
6. Външно оценяване -  IV;
7. Анализ на резултатите от входно-изходно ниво на 12 клас.

м. ЮНИ
1. Външно оценяване - VII клас;
2. Състояние на учебниците - II, III, IV, V, VI, VII клас;
3. Отчитане резултатите за УВР в V - VIII клас;
4. Приемане на график за поправителните изпити на учениците от V - XI клас;
5. Доклад на комисията за резултатите от зрелостните изпити;
6. Отчет за работата на възпитателите I - IV клас.

М. ЮЛИ
1. Отчитане на резултатите от УВР в IX - XI клас;
2. Информация за резултатите от поправителните изпити за учениците от V - XI клас;
3. Отчет за работата на библиотеката;
4. Информация за контролната дейност;
5. Анализ на входно-изходно ниво начален етап, външно оценяване;
6. Анализ на НВО 7 клас и ДЗИ.

Плануваните педагогически съвети могат да бъдат променяни и допълвани при необходимост.

Планът за работата на Педагогическия съвет за учебната 2016/2017 година е приет на 
заседание на ПС с Протокол №12/08.09.2016 г.
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С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Щ Е  „ П Е Й О  К Р А Ч О Л О В  Я В О Р О В ”
Г Р .  П Л Е В Е Н

ж.к.”Сторгозия”, п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.sou-yavorov-pl.com 
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

Утвърждавам:
Руси Николов 
Директор на СУ ,,П.

ПЛАН
на комисията по безопасни и хигиенни условни на труд 

за учебната 2016/2017 год.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет, протоколирано с 

протокол № 12 / 08.09.2016 г.
Председател: Пламен Митев -  ЗДУД 
Членове: 1. Иван Бенков -  главен учител

2. Сашко Камбуров -  старши учител
3. Жени Костова -  старши учител
4. Юлия Димитрова -  домакин.

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет н а .....  09.2016 г.
протокол № ......

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието 

на длъжностни лица от местни организации, РСПБЗН, РУП и БЧК.
2. Занятията се провеждат от класните ръководители в ЧК през учебната година.
3. При подготовка на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използва специализирана литература, учебно методически помагала, интернет и други.

III. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не 

педагогическия персонал в училище и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните, придобиване основни знания и умения за 
разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и 
оказване на първа помощ в случай на опасност.

IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота.
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техника, природата и хората.
3. Разширяване знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способите за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен 
характер, предизвикани от различни източници.

4. Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безопасността 
и неумението правилно да се определя собственото поведение.

5. Осигуряване на знания за безопасни и хигиенни условия на труд.
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V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
ОХРАНА НА ТРУДА

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на възпитание, обучение и труд /БЗУВОТ/ от лицата, заемащи длъжността:

- ЗДУД;
■ учители по информатика и информационни технологии;
■ учители по физика и астрономия, химия и опазване на околното среда и 

биология и здравно образование;
■ учителите по домашен бит и техника;
■ учител по физическо възпитание и спорт;
■ учители и класни ръководители.

Отг.: Директор 
Срок: постоянен

2. Да се запознаят учениците със задълженията за БЗУВОТ и да се следи от 
учителите за тяхното спазване.

Отг.: Кл. ръководители, учители 
Срок: постоянен

3. Да се води инструктажна книга или тетрадка за регистриране па инструктажите 
по безопасност и хигиена на труда /БХТ/ със служителите и учениците.

Отг.: ЗДУД, учители 
Срок: постоянен

4. Да се подготвят и представят на Директора за утвърждаване програми за 
инструктажите:

■ За провеждане на начален инструктаж по БХТ и IIIIO с щатни служители 
и работници.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 15.09.2016 г.

■ За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ППО с учениците
Отг.: Учителите 
Срок: 15.09.2016 г.

■ За провеждане на периодичен инструктаж по БХТ и ППО с щатните 
служители

Отг. ЗДУД 
Срок: 15.09.2016 г.

■ За провеждане на периодичен инструктаж по БХТ и ППО с учениците
Отг.: Учителите 
Срок: 15.09.2016 г.

5. Да се заведат и водят следни те книги:
■ За препоръки и предписания на контролните органи

Отг.: Директора 
Срок: постоянен

■ За начален инструктаж на служителите и учениците
Отг.: ЗДУД, учители по кабинети 
Срок: постоянен

■ За периодичен инструктаж на служителите и учениците
Отг.: ЗДУД, учители по кабинети 
Срок: постоянен

■ За извънреден инструктаж на служителите и учениците
Отг.: ЗДУД и учители по кабинети 
Срок: постоянен
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■ Актова книга за трудови злополуки
Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

6. Да се извърши инструктаж на работниците и служителите по БХТ и ППО
Отг.: Директор, ЗДУД
Срок: съгласно нормативната уредба

7. Да се инструктират всички ученици по БХТ и ППО
Отг.: Учителите
Срок: съгласно нормативната уредба

8. Да се запознаят учениците, педагогическият и непедагогическият персонал и 
родителите с Правилника за БУОВТ в училището.

Отг.: ЗДУД, учителите 
Срок: 30.09.2016 г.

9. Да се отчита на педагогически съвет състоянието на БХТ и ППО, причините, 
довели до трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняването им.

Отг.: Директора 
Срок: постоянен

10. Да се осигурят условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на 
служителите, работниците и учениците.

Отг.: Директора 
Срок: постоянен

11. След изключване на учебните занятия учителите и служителите да проверяват 
задължително за забравени включени ел. уреди и осветление.

Отг.: Учители и служители 
Срок: постоянен

12. Да се създадат безопасни условия на труд при ремонтни дейности от външни 
фирми и организации.

Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
1. Да се издаде заповед за ППО в училище

Отг.: Директора 
Срок: 16.09.2016 г.

2. Да се запознае педагогическия и не педагогическия персонал с изискванията за 
ППО.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 25.09.2016 г.

3. Да се изгради противопожарно ядро, като членовете му се обучат за действие с 
наличните противопожарни уреди и съоръжения.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 26.09.2016 г.

4. Да се запознаят длъжностните лица със съдържанието на Наредба № 1-2009/2004 
г. за правилата и нормите на ППО на обектите в експлоатация.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 26.09.2016 г.

5. Да се проверява състоянието на пожарогасителите и проверката да се отразява в 
„Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите 
пожарогасители”.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 30.09.2016 г.

6. Да се актуализира Плана за евакуация на ученици, служители и работници в случай 
на природно бедствие и аварии, като същия се утвърди от Директора.
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Огг.: ЗДУД 
Срок: 21.10.2016 г.

7. С горе споменатия план да се запознаят всички ученици и целия трудов 
колектив.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 13.11.2015 г.

8. Да се следи за спазване задълженията на помощния и обслужващия персонал за 
противопожарна безопасност и разпоредбите на РСПБЗН.

Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

9. Да се осигури свободен достъп по всяко време към всички сгради, помещения, 
съоръжения и водоизточници.

Отг.: Директор 
Срок: постоянен

10. Да се устроят и поддържат евакуационните пътища и изходи, съобразно 
изискванията на противопожарните строително-технически норми.

Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

11. Да се подържат в изправност пътищата и входовете свободни от материали, а 
през зимата - почистени от снега.

Отг.: Директора 
Срок: постоянен

12. Да се освободят от всякакъв вид материали и съоръжения стълбищата, 
коридорите и изходите.

Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
M3, МВР, местни органи и държавна власт, РЗИ, РСПБЗН, КАТ, 

РУО Плевен и други.
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С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Ш Е  . .П Е Й О  К Р А Ч О Л О В  Я В О Р О В ”
П Л Е В Е Н

ж.к"Сторгозия", п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.sou-yavorov-pl.com 
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

Утвърждавам:
Руси Русев 
Директор на СУ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УКБППМН 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Училищната комисия е създадена на основание чл. 2, ал. 1 „а" от Закона за борба 
срещу обществените противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните.

2. Комисията е избрана на заседание на педагогически съвет с Протокол № 12 от 
08.09.2016 г. в следния състав:

Пламен Митев -  председател
Членове:
1. Свилен Стойчев -  старши учител;
2. Маринела Петрова -  старши учител;
3. Сашко Камбуров -  старши учител;
4. Наталия Славова -  старши учител;
5. Галина Петранова -  мед. сестра.

3. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и 
правилници.

II. ЦЕЛ НА УКБППМН

1. Свеждане на минимум противообществените прояви на учениците.
2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни 

взаимоотношения.
3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към 

гражданското общество.

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 
училището.

2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици 
извършители на противообществени прояви и поддържане връзка с техните 
родители.

3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на 
противообществени прояви.

4. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и 
организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви 
сред малолетните и непълнолетните.
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IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

1. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително 
обучение

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

2. Издирване и завеждане на отчет на ученици, извършители на 
противообществени прояви.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

3. Определяне на отговорници по класове за подпомагане дейността на 
комисията.

отг. Членовете на комисията, кл. ръководители 
срок: 30.09.2016

4. Проучване на причините за отклонение в поведението на децата с 
отрицателни прояви и набелязване на конкретни мерки за въздействие.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

5. Изучаване на причините, поради които учащите стават обект на престъпно 
посегателство и нещастни случаи в и около учебното заведение (грабежи, 
изнудвания, блудства, автотранспортни произшествия и др.)

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

6. Запознаване на училищната комисия от класните ръководители със случаи на 
ученици, застрашени или извършили противообществени прояви и с деца, 
поставени в неблагоприятни условия на отглеждане

отг. Класни ръководители 
срок: постоянен

7. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чийто паралелки има 
застрашени или проявили се ученици, с цел проследяване на тяхното развитие 
и стимулиране на активността в учебната дейност.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

8. Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснатите 
неизвинени отсъствия и изпълнението и спазването на училищния правилник.

отг. Класни ръководители 
срок: постоянен

9. Съдействие за повишаване на подготовката на учителите и възпитателите по 
проблемите на противообществените прояви сред учащите.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

10. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правилни и 
здравни знания на учениците.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

11. Предложения пред директора и педагогическия съвет за налагане на 
дисциплинарни наказания на учениците. Информация за работа на комисиите.

отг. Членовете на комисията, ПС
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V. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ

1. Индивидуална работа с проблемни деца.
отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

2. Провеждане на индивидуално възпитателна, корекционна консултативна 
работа с тези деца.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

3. Запознаване на учениците и осмисляне на основни проблеми, свързани с 
наркоманиите и секти, с цел въздействие срещу поведението им.

отг. Членовете на комисията, кл. ръководители 
срок: постоянен

4. Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблемите на 
противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните чрез 
подходящи и ефективни методи и форми.

отг. Класни ръководители 
срок: постоянен

5. Провеждане на дискусии с учениците по теми, свързани с проблемите на 
наркоманиите, сектите и сексуалното насилие.

отг. Г. Петранова -  мед. сестра, кл. ръководители 
срок: постоянен

6. Запознаване на всички ученици с Училищния правилник.
отг. Класни ръководители 
срок: 03.10.2016 г.

7. Запознаване на учениците с нормите на поведение в обществото.
отг. Класни ръководители 
срок: 03.10.2016 г.

8. Запознаване на учениците със Закона за закрила на детето и Закона за 
дискриминация.

отг. Класни ръководители 
срок: постоянен

9. Насочване на учениците съобразно техните интереси към подходящи 
занимания.

отг. Класни ръководители и възпитатели 
срок: постоянен

VI. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ

1. Запознаване на родителите с различните дейности, свързани с предпазване на 
децата от противообществените прояви.

отг. Класни ръководители
срок: по време на родителски срещи

2. Уведомяване на родителите на учениците, осъстващи системно от учебни 
занятия.

отг. Класни ръководители 
срок: постоянен

3. Привличане на родителите в осъществяването на превантивна дейност с 
учениците за предпазване от противообществените прояви.

отг. Класни ръководители
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срок: постоянен
4. Провеждане на своевременни срещи -  разговори с родителите или 

настойниците на ученици с рисково поведение.
отг. Класни ръководители 
срок: постоянен

5. Запознаване на родители с техните права и задължения, съгласно приетите 
училищни правилници.

отг. Класни ръководители
срок: по време на родителски срещи

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Координиране дейността на училищната комисия със:
■ районната комисия за борба срещу противообществените прояви сред 

малолетни и непълнолетни (РКБППМН);
■ детска педагогическа стая (ДПС);
■ районна комисия за борба срещу противообществените прояви сред 

малолетни и непълнолетни;
■ обществени организации;
■ прокуратура;
■ здравни заведения; отдел „Закрила на детето";
■ други имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
2. Изпращане на предложение за образуване на възпитателни дела до РКБППМН 

за провинили се в тежка степен ученици или за родители, проявили нехайство 
при възпитанието и грижата за децата си.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

3. Изпращане на информация на РКБЛПМН за провинили се ученици, 
извършители на противообществени прояви, за родителите проявили 
нехайство при възпитанието на децата си, както и за взетите мерки от 
училищната комисия.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

4. Създаване на контакти и търсене на съдействие от ОКБППМН, ДПС и 
специализираните кабинети.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

5. Изпращане на информация до общинската комисия за БППМН за заведения с 
хазартни игри и предлагащи алкохол и цигари в близост до училището.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

6. Изпращане на предложения до ОКБППМН за образуване и разглеждане на 
възпитателни дела.

отг. Членовете на комисията 
срок: постоянен

7. Търсене на съдействие от психолози и педагози от ЦПЗ -  Плевен за 
консултации и диагностика.

отг. Членове на комисията 
срок: постоянен
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8. Изпращане на предложения до ОКБППМН, прокуратурата или съда за 
настаняване на ученици в специални учебни заведения.

отг. Членове на комисията 
срок: постоянен

9. Изпращане на предложения до ДПС за завеждане на отчет на ученици.
отг. Членове на комисията 
срок: постоянен

10. Изпращане на сведения до ОКБППМН за отпаднали ученици.
отг. Членове на комисията 
срок: постоянен

VIII. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

I. ЗАСЕДАНИЕ -  месец септември 2016 г.

I. Приемане плана за дейността на комисията през настоящата учебна година.

II. ЗАСЕДАНИЕ -  месец декември 2016 г.

1. Отчет от отговорниците и класните ръководители за ученици с противообществени 
прояви.

2. Обсъждане дисциплината на ученици и резултатите от проведените мерки.
3. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.

III. ЗАСЕДАНИЕ -  месец март 2017 г.

1. Приемане на информация за дейността на училищната комисия през първия учебен 
срок.

2. Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково 
поведение.

3. Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието 
на учителите, преподаващи в тях.

IV. ЗАСЕДАНИЕ -  месец юни 2017 г.

1. Приемане на отчета за дейността на комисията през настоящата учебна година.
2. Обсъждане предложенията за подобряване работата на училищната комисия през 

следващата учебна година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УКБППМН: У -
\ei\ Митев/
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С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Щ Е  
. . П Е Й О  К Р А Ч О Л О В  Я В О Р О В ” -  Г Р .  П Л Е В Е Н

ж.к.”Сторгозия”, п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.su-yavorov-pl.come-mail:
su_yavorov_pl@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
Ди

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

в СУ “Пейо Яворов“ -  гр. Плевен 
за учебната 2016/2017 година

Приложение към Годишен план за учебната 2016/2017 година,
Приет на Педагогически съвет, протокол № 12/08.09.2016 г„

ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАПИОННАТА ДЕЙНОСТ:
1. Анализ на кадровия потенциал
2. Проучване на потребности от обучение и квалификация.
3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.
4. Планиране на обучението.
5. Финансово осигуряване на обучението.
6. Организиране и провеждане на обучението.
7. Анализ и оценка на ефективността на обучението.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Дефицити на квалификационната дейност:
1.1 Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС (ДОИ) и функциониране на училището в 

съответствие с новите нормативните изисквания- ЗПУП и подзаконовите нормативни актове.
1.2 Развитие на социалните умения на учениците;
1.3 Диференциране на учебния материал според възрастовите особености на учениците;
1.4 Използването на иновативни методи и форми за ефективна и ефикасна диагностика на знанията 

и уменията на учениците;
1.5 Усъвършенстване на уменията за комуникация за установяване на рационални и емоционални 

отношения с отделните ученици и в деловите отношения между заинтересованите страни;

2. Приоритети за квалификация:
2.1 Повишаването на квалификацията като непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение 
на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

2.2 Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел 
подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 
подготовка на децата и учениците.

2.3 Осигуряване на съответствие между социалната практика, потребностите на образователната 
система и равнището на професионална компетентност на педагогическите кадри;

2.4 Обновяване и обогатяване на професионалната компетентност на педагогическите кадри за
1
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ефективно изпълнение на възложената работа, включително и усвояването на нови методи и 
техники на обучение, на подкрепа и консултиране на учениците.

2.5 Обмяна на опит и добри практики в обучението.
2.6 Повишаване авторитета и социалния статус на учителя.

3. Задачи:
3.1 Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните 

нагласи и ценности, в съответствие с новите нормативни изисквания;
3.2 Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите;
3.3 Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит;
3.4 Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, преодоляване на трудности и проблеми;
3.5 Квалификационната дейност да съдейства за придобиване на съвременни знания и умения 

за работа с нови технологии и за успешното усвояване на учебното съдържание по 
предмети;

3.6 Формиране на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми 
за проверка и оценка на знанията;

4. Целеви групи:
4.1 Учители по общообразователна и профилирана подготовка;
4.2 Учители ПИГ;
4.3 Класни ръководители;
4.4 Председатели и членове на постоянни училищни комисии;
4.5 Административно ръководство.

5. Основни принципи:
5.1 Нормативно установени и споделени ясни правила - гарантиращи доверие и уважение 

между участниците;
5.2 Осигуряване на учителите на достъп до информация, необходима за дейността им;
5.3 Сътрудничество в предметните комисии, методическите обединения и между тях, за 

постигане на стратегическите цели, знания, умения и компетентности;
5.4 Надеждна подкрепа на учителя, за постигане на високи учебни резултати и хармонично 

личностно и професионално израстване;
5.5 Ефективност и ефикасност в планирането на индивидуалното професионално развитие;
5.6 Поддържане на актуални научни знания по специалността.

6. Кариерно развитие:
Общ брой на педагогическите специалисти в училището /вкл. директор и зам. директори/ - 40 

души, от тях:
-  заместник-директори -  2;
-  главни учители -  1 с V ПКС;
-  старши учители -  25, от тях с II ПКС -  2, III ПКС -  1; IV ПКС -  2; V  ПКС -  1 учител;
-  учители -  4;
-  старши учители ПИГ -  5, от тях с II ПКС -  2;
-  учители ПИГ -  2;
Общо 9 с ПКС.
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МЕТОДИЧЕСКА/И ТЕМА/И НА НИВО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ:

I. ОРГАНИЗАЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА:
1. Тематични педагогически съвети.
2. Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри, чрез:

-  работа в методическите обединения;
-  обобщаване и разпространение на опит;
-  работа с млади, новоназначени педагогически кадри.

3. Приемственост между различните етапи на образованието

II. ОСНОВНИ ФОРМИ, ИЗБРАНИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:
-  При тематични педагогически съвети -  семинар, кръгла маса, дискусия и др.;
-  За повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри -  работни 

срещи, дискусия, участие в семинари и тренинги, взаимопосещение на уроци, открити 
уроци, организиране на конкурси, провеждане на консултации.

III. Приоритетите, задачите, дейностите и темите, са обвързани:
-  Със стратегията за развитието на училището за периода 2016-2020 г.;
-  С прилагане на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове
-  С потребностите (дефицитите) от квалификации - установени в резултат на проведен 

контрол от ръководството (директор и заместник- директори), както и от проучване.
-  С дейностите от Плановете към национални стратегии, които могат да се осъществяват 

като квалификационни форми и са приложими за образователната институция, 
програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република 
България 2014-2018 год., респ. НП „Квалификация”.

-  С изисквания на европейски документи и изследвания, установени пропуски и посочени 
приоритетни области.
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IV. Основни дейности:
1. Раздел: Информационно-методическо обезпечаване
№ Съдържание на дейността Срок/ период 

на
провеждане

Отговорник/ ци Очакван резултат
Количествен 
(брой или %)

Качествен

1 Изготвяне на обобщена информация за участието в 
квалификационни форми

07.09.2016 г. з д у д -
В.Великова

1 Изработване на 
План за 

квалификация на 
педагогическите 

кадри
2 Създаване на регистър за обучителни материали -  от обучения на 

извънинституционално ниво, разработени от педагогическите 
специалисти.

постоянен. главен учител -  
Иван Бенков

1 Създаване на 
регистър за 
обучителни 
материали

3 Създаване на информационна банка -  от постъпващи 
предложения за квалификации на различно ниво, както и от 
целево проучване от педагогическите специалисти.

15.12.2016 г. главен учител -  
Иван Бенков

1 Създаване на 
информационна 

банка 
Информационния 

регистър на 
одобрените 
програми за 

повишаване на 
квалификацията 

на
педагогическите

специалисти

2. Раздел: Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри

2.1. Повишаване на професионалните умения чрез квалификации
№ Съдържание на дейността Срок/ период на провеждане Участници Организационно

направление/
Очакван резултат
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форма, чрез 
която се 

реализира

Количествен 
(брой или %)

Качествен

1 Избор на тема за 
самообразование на 
педагогическите кадри

М. Септември 2016 г. Председатели на 
МО

Създаване на план 
за работата на МО

8 План за работата 
на МО -  8 броя

2 Самообучение на 
педагогическите кадри по 
избрана тема за 
самообучение

През учебната година Всички
педагогически

кадри

Дискусии в МО 8 Провеждане на 
Дискусия във 
всяко МО

3 Продължаваща 
квалификацията, чрез 
участие в
извънинституционални 
форми (вкл. дистанционни, 
онлайн) по програми за 
продължаваща 
квалификация в не по- 
малко от 16 академични 
часа годишно за всеки 
педагогически специалист

По тематичния план за 
квалификация на училището и 

на МО

Всички
педагогически
кадри

Организационни 
форми на 
продължаващата 
квалификацията 
са:
1. курсове -  
тематични, 
комплексни
2. семинари, 
професионални 
педагогически и 
психологически 
тренинги, школи, 
практикуми, 
лектории и др.;
3. специализации, 
свързани с 
методическата, 
педагогическата, 
психологическата 
подготовка на

100% от 
учителите, 
участвали в 
квалификационни 
форми

Квалификационни 
форми, в които са 
участвали 
педагогическите 
кадри

Подобряване 
качеството на 
работа на 
педагогическите 
специалисти и 
повишаване 
резултатите и 
качеството на 
подготовка на 
учениците.
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педагогическите 
специалисти, с 
конкретна научна 
област или с 
управление 
на образованието; 
4. професионално- 
педагогическа 
специализация

3 Повишаване на 
квалификацията, чрез 
участие във
вътрешноинституционална 
квалификация (вкл. 
дистанционни, онлайн) не 
по-малко от 16 
академични часа годишно 
за всеки педагогически 
специалист

По тематичния план за 
квалификация на училището и 

на МО

Всички
педагогически
кадри

участие в:
1 .тематични
педагогически
съвети;
2. дискусии;
3. семинари;
4. тренинги;
5. открити уроци,
6. провеждане на 

консултации.

100% на 
учителите, 
участвали в 
квалификационни 
форми

Квалификационни 
форми в които са 
участвали 
педагогическите 
кадри
Подобряване 
качеството на 
работа на 
педагогическите 
специалисти и 
повишаване 
резултатите и 
качеството на 
подготовка на 
учениците.

2. 2. Обобщаване и разпространяване на опит

№ Съдържание на дейността Срок/Период на 
провеждане

Участници
или
отговорник

Организационно 
направление/ 
форма, чрез която 
се реализира

Очакван резултат

Количествен (брой 
или %)

Качествен
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1 Анализ на квалификационната работа Края на I учебен срок, 
края на II учебен срок 
и края на учебната 
година

Отговорници:
пдуд-р.
Русев и главен 
учител

Педагогически
съвет

1 Представяне на 
Анализ на 
квалификационната 
работа пред ПС

2 Представяне на информация по 
определени теми (с методическа 
насоченост)

I учебен срок 
и II учебен срок

Определени 
учители/ 
възпитатели, 
работещи по 
теми

Тематични
педагогически
съвети

2 Представяни 
информации по 
определени теми

3 Провеждане на майсторски клас, 
открити уроци, кръгли маси, 
училищни конкурси за 
педагогическите специалисти

3.1. Открит урок по Предприемачество 
през Седмицата по предприемачество

м. Ноември Ив.Бенков 
П. Петкова 
Т. Илиева

Открит урок 1 Представяне на 
добри практики

3.2. Открит бинарен урок по История и 
цивилизации и География и 
икономика

м. Март 2017 JI. Бузева 
Св. Стойчев 
Т. Петков

Открит урок 1 Представяне на 
добри практики

2. 3. Методически обединения.
Задачи: развитие на интересите и творческия потенциал на учителите/ възпитателите. Практическо изучаване на въпроси, явяващи се проблемни за 
определени групи педагози. Организация и координация на методическата работа.
Провеждане на:
2.3.1. тематични методически семинари -  веднъж на учебен cdok
2.3.2. методически сбирки/ заседания -  съгласно плановете на МО

2.4. Работа с млади, новоназначени педагогически кадри
№ Съдържание на дейността Срок/ период 

на
провеждане

Отговорник/ци Организационно
направление/

форма

Очакван резултат

Количествен 
(брой или %)

Качествен

1 Подпомагане за изработване на 
съответна документация

м. Септември Мариян Георгиев -  работни срещи, 
дискусии

1 млад учител Изработване на
съответна
документация
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3 Подобряване на уменията и учебната Мариян Георгиев взаимопосещение 1 млад учител Подобряване на
професионалното израстване на 2016/2017 на уроци, работни уменията и
младите/ новоназначени година срещи, дискусии професионалното
педагогически кадри: израстване
- посещение на уроци;

3. Приемственост между различните етапи на образованието

№ Съдържание на дейността/ тема Срок/ период на 
провеждане

Отговорник/ц
и

Организационно
направление/
форма

Очакван резултат

Количествен 
(брой или %)

Качествен

1. Адаптацията на учениците в V клас м. Ноември 2016 г. кл. р-ли на V 
клас за текущата 

и предходната 
учебни години

работни срещи, 
дискусии

2 Провеждане на 
среща и на 
цискусия на кл. р-ли 
на V кл. с кл. р-ли 
от начален етап на 
двата бивши IV 
класове.

V. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ Тема Форма Период на провеждане И нституционал но/извън 
институционално ниво Обучител от ...

1 Квалификация по 
безопасни условия на 
обучение, възпитание и 
груд.

курс м. Октомври 
- м. Декември 2016 г.

Извън институционално 
ниво

Различни
лицензирани
обучителни
институции

2 Безопасност и здраве 
при работа в системата 
на образованието. семинар м. Октомври 

- м. Ноември 2016 г.
Институционално ниво

Пламен Митев 
-ЗД У Д
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№ Тема Форма Период на провеждане Институционал но/извън 
институционално ниво Обучител от ...

3 „Приложението на 
новия закон за 
предучилищното и 
училищното 
образование“
ДОС за оценяването на 
резултатите от 
обучението на 
учениците и 
ДОС за
приобщаващото
образование

практически
семинар м. Ноември 2016 г. институционално ниво

ЗД У Д , 
главен учител 

Председатели на МО

4 „Приложението на 
новия закон за 
предучилищното и 
училищното 
образование“
ДОС за организацията 
на дейностите в 
училищното 
образование, ДОС за 
управлението на 
качеството

семинар Декември 2016 г. институционално ниво
ЗД У Д , 

главен учител

5 ,Законът за 
предучилищното и 
училищното 
образование и новите 
отговорности на 
образователните 
институции“
ЦОС за статута и 
професионалното 
)азвитие на

семинар Февруари 2017 г. Институционално ниво Директор, ЗДУД, 
главен учител
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№ Тема Форма Период на провеждане Институционално/извъи 
институционално ниво Обучител от ...

учителите,
[директорите и другите
педагогически
специалисти

6 „Предприемачество за 
малки и големи”

открит урок м. Ноември 2016 г. Институционално ниво

гл. учител 
Иван Бенков и 

ст. учител 
Павлина Петкова 

ст. учител 
Теменужка Илиева

7. „Да извоюваш 
Свободата на 
България”

бинарен 
открит урок Март 2017 г. Институционално ниво

Любимка Бузева 
Свилен Стойчев 
Тихомир Петков

8 Продължаваща 
квалификацията по 
Тема след 
допълнително 
уточняване

курсове
семинари

специализации
Март -  Април 2017 г.

Извънинституционално
ниво

Лицензирана
обучителна

институция

Забележка: При финансова възможност ще се посещават и други квалификационни курсове, семинари и др., в България и чужбина. 

Приложение към плана за КД: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.
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Утвърждавам:....
(Рлс

Дирекюр на С’У 
гр. Плевен

СРЕД» ю  v 11 или 11 и .,гп;ио к р а ч о л о в  я в о р о в
I р а д  I u f E B H i  I

5802. ж. к. ..О о ри м и я ". ic . i. <|шкс: 064 850-567. \\uu .sou -\u \o i4n -p l.com  
e-mail: sou_\au*r*«\_pl a mail.bg

Яворов*

План за дейността на екип по ключови компетентност 
за начален егап на основно образование (МО) 

при СУ „Пейо Крачолов Яворов“ - Плевен 
учебна 2016/2017 година

1. Състав на методическото обединение:
1. председател: Виктория Любомирова Грозданова -  старши учител начален етап
2. членове: Габриела Николова -  старши учител начален егап:

Наталия Славова -  старши учител начален егап:
Теменужка Илиева -  старши учител начален етап:
Стефка Нинова -  старши учител начален етап;
Даниела Стоянова -  старши учител начален етап:
Мария Цолова -  старши учител начален етап:
Валери Хинков -  старши учител ПИГ:
Албена Йонова -  старши учител ПИГ:
Детелина Атанасова -  старши \ чител ПИГ:
Юри Илиев -  старши учител ПИГ:
Цветелина Великова -  старши учител. ПИГ:
Ирена Кръстева -  старши \чител на ПИГ:
Ирена Йосифова -учител ПИГ:



II. Теми за квалификации:
1 на училишно ниво:

Приложение на новия закон за предучилищното и училищно образование“
„Учителско и ученическо портфолио-технология за оценяване на постиженията и дейността на учителя и ученика’’

2. на методическото обединение:
„Предприемачество за малки и големи“
„Управление на класна стая NetSupport“
„Изграждане на общочовешки добродетели чрез гражданско образование в ПИГ“
„Домашните задания като част от формиращото оценяване“

ДЕЙНОСТИ

1. Заседания на методическото обединение

^  Период па 
провеждане Геми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат

Заседание № 1

м. септември 2016 Приемане плана на МО на начален курс за 2016-2017 
учебна година

Председател на МО Педагогическите
специалисти

Приложение на новия закон за предучилищното и 
училищно образование

Председател на МО усъвършенстват и 
обогатяват 
педагогическите си 
компетентности за 
ефективно изпълнение на 
своите задължения.

Запознаване с плана за квалификация на 
педагогическите специалисти

Обсъждане на критериите за диференцираното 
заплащане за 2016-2017 учебна година

Председател на МО

Виктория Грозданова, 
Цветелина Великова

Заседание № 2

м. ноември 2016 г. Организация на работа в учебния процес и ПИГ

Повишаване качеството на знанията и уменията на 
учениците в учебния процес и ПИГ чрез въвеждане на

Виктория Грозданова

Усъвършенстван 
мониторинг на класната 
стая, презентации в реално 
време и инструменти за



Заседание № 3

м. януари 2017 г.

Заседание № 4 

м. март 2017 г.

иновативните образователни технологии и методики, 
свързани с интерактивната комуникация в часовете и 
следобедните занятия

Препокриване на изискванията на възпитателите с 
тези на преподавателите по всички учебни предмети 
за овладяване и надграждане на учебното съдържание 
в целодневната организация на учебния процес

Отчитане резултатите в края на първия учебен срок

За напредъка на ученика в четенето,разбирано като 
умение за възприемане и обработване на информация

Работа с ученици изпитващи обучителни трудности и 
с напреднали ученици

Анализ на резултатите от входно ниво

Развитие на компетентностите чрез творчество

Албена Йонова

Председател на МО

Класните ръководители

Стефка Нинова 
Виктория Грозданова

Класните ръководители

Председател на МО
Активно функциониране на клубове по интереси

анотации с функциите на 
иновативен потребителски 
софтуер за изпитване, 
контрол на достъпа до 
интернет и приложения, 
автоматизирани учебни 
планове, управление 
работа с принтер, 
чат,управление на 
изпратени съобщения, 
лесна поддръжка, защита 
на десктопа и аудио 
мониторинг, ученически 
дневник

Постигане на 
интелектуално израстване 
на учениците.Практическо 
приложение на техните 
знания,умения,навици и 
творчески прояви.

Габриела Николова

Поставяне на ученика в 
активна позиция по 
отношения на знанията, 
насърчаването му за 
овладяване и практикуване 
на интелектуалните му 
умения

Формиране на нагласа и 
умения за работа в група

A l i A t



Организация и провеждане на екскурзии и „Зелено Наталия Славова 
училище“

Заседание №5

м. юни 2017 Отчитане резултатите от работата на МО в края на Председател на МО
учебната година
Отчет на резултатите от вътрешно-квалификационната 
дейност

2. Направления на работата в МО
2.1. Методическа работа 

2 .1J. дейности

V* Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат
Повишаване на квалификацията на TIC
Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в 
плана на заседанията на МО

• Обсъждане и избор на иодтеми конкретизиращи 
основната тема

• Творческо приложение на методическата работа
• Отчет на резултатите от вътрешно- 

квалификационната дейност

септември 2016 

през учебната година 

юни 2017

председател на МО

кл. ръководители и 
учители на ПИГ

Участие в общински, областни, национални, 
международни квалификации
- изписват се предварително, когато има информация

Повишаване на I1KC или придобиване на допълнителна 
професионална квалификация

Участие в професионални конкурси, фестивали, 
конференции на училищно, областно, национално или 
международно равнище



- изписват се предварително, когато има информация
Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението 
в ОВП на

• Опресняване на знанията за новите учебни 
програми; запознаване с наредбата за 
общообразователния минимум и разпределение на 
учебното съдържание.

• ИКТ
• Интерактивни методи
• Актуализиране на комп. умения
•

септември 2016 Председател на МО

Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 
родителите

> Използване на различни форми и методи на 
приобщаване на родителите към учебната и 
извънкласна дейност

постоянен Началните учители

Приемственост между ...(етапите)
Запознаване с различни международни практики за 
включване на родителите в ОВП.Създаване на родителски 
клуб

декември Учители ПИГ 1-ви 
клас

Повишаване качеството 
на ОВП

Обмен на опит
Обмен на идеи и методи на работа, както и на похвати за 
разнообразяване на учебната дейност постоянен Началните учители

Споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите 
преподаващи в 5-8 клас с цел осигуряване на плавен 
преход от четвърти в пети клас

постоянен Началните учители

Провеждане на открити уроци
- Предприемачество за малки и големи

ноември 2016 Теменужка Илиева Представяне на добри 
практики

- Инструменти за оценяване, контрол и
подпомагане на учениците по време на учебния час 
със софтуерен продукт NetSupport

март 2017
Виктория
Грозданова

Как да извлечем най- 
добър ефект от учебния 
час и да постигнем 
възможно най- високите 
резултати със своите



ученици.
Майсторски клас
Публикации в научно-методически издания
Представяне на информация от участие в квалификация

Работа с млади или новоназначени ПС от МО

Организация и провеждане на извънкласна и/' или извьнинституционална дейност
Организиране и провеждане на Новогодишен базар декември 2016 Габариела

Николова
Организиране и провеждане на изложба от мартеници и 
представяне на децата от детските градини

март 2017 Виктория 
Грозданова и 
Мария Цолова

Организиране и провеждане на „Празник на буквите“ в 
първи клас

март-април 2017 Теменужка Илиева 
и Даниела 
Стоянова

Организиране и провеждане на великденска украса и 
участие в конкурса на Община Плевен

април 2017 Началните учители

Организиране и провеждане на празника на училището Началните учители
Организиране и провеждане на годишни утра с ученици от 
1 -4 клас

април-май 2017 Началните учители

Организиране и провеждане на „Зелено училище“ май 2017 Началните учители
Организиране и провеждане на екскурзии 1-4 клас октомври-май Началните учители

2.1.2. теми за самообразование на ПС от МО

№ Учител Тема за самообразование Поредна година, за която 
работи по темата

Очакван резултат от 
работата по темата за 
самообразование

Краен срок за 
представяне на резултата 
от работата по темата 
през настоящата година



2.2. Opr анизационна

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат
Обсъждане на нормативните документи, свързани с ОВГ1 
но предметите от МО. Проучване на изменения в 
нормативни актове. Актуализиране на разработени 
материали, (напр. При публикуването на ДОС или 
други проекти на документи)

През учебната година Председател МО

Участие в екипи за разработване на п роек тни  
предложения на училищно, регионално, национално или 
международно ниво
Изготвяне на предложения до ръководството -  заявки за 
различни материали, промени в документи в институцията.

октомври Началните учители

Изработване на тематични разпределения, отговарящи на 
изискванията за съдържание и структура

септември Началните учители

Разработване и предварителен контрол на материали за 
провеждане на различните видове писмени изпитвания

През учебната година Началните учители

Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище През учебната година Началните учители
Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 
изходящо, текущи)

През учебната година Началните учители

Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП През учебната година Началните учители
Контрол и анализ за провеждането на практическата част 
от УП

През учебната година Началните учители

Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 
затруднения при усвояването на УС

През учебната година Началните учители

Анализ на резултатите от обучението на учениците по 
предметите от МО



Работа по модернизацията на работното място, систематизиране на начичната МТБ, методически и дидактически материали
Работа по поддържане или оборудване на кабинети/ стаи През учебната година Началните учители
Създаване, попълване и систематизиране на банка с 
електронни уроци, презентации -  по теми или направления

През учебната година Началните учители Всеки член на МО да 
представи ....

Създаване и допълване на банка с материали за 
диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците/ 
децата

През учебната година Началните учители

Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) 
за подобряване работата с учениците/ децата

През учебната година Началните учители

Проучване, представяне и приложение в работата на 
материали във връзка с подобряване на ОВП
Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения
Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и 
различен формат (вкл. онлайн).

През учебната година Началните учители

Подготовка на ученици за участие в конкурси, 
конференции на различно ниво (могат да бъдат изписани 
на отделни редове конкурсите, конференциите, когато има 
информация за тях)

През учебната година Началните учители

Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването През учебната година Началните учители
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СРЕДНО 'УЧИЛИЩЕ
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” ГРАД ПЛЕВЕН

5802, ж. к. „Сторгозия”, тел./факс: 064/850-567, www.sou-yavorov-pl.com
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

П Л А Н
ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ЕКИП ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (МО) 

ЗА УЧЕБНАТА 2016 -  2017 ГОДИНА  
ПРИ СУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ ГРАД ПЛЕВЕН

I. Състав на методическото обединение:
1. П редседател  на М О: Георги  К ръстев — старш и учител
2. Член на М О: Ц ветом ира С тоиччева -  учител 

А нелия Н есторова -  старш и учител 
В алентина Х ристова -  старш и учител

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание се съдържат в чл. 
16 от Закона за народната просвета (изм. и доп. в ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Законът 
фиксира задължителността на единни национални стандарти за учебно съдържание, 
акт, който е мотивиран както от социално-икономическите промени в България, така и 
от тенденциите на общественото развитие в света. В Рамковите изисквания на МОМН 
за изработване на стандарти за учебно съдържание се посочват световните тенденции, 
свързани със съдържанието и организацията на обучението:

1. Ориентация към разбиране и осмисляне на знанието.
2. Ограничаване на ролята на репродуктивното знание.
3. Стимулиране на творческата активност на учениците.
4. Утвърждаване на единни държавни изисквания.

I. Насоки за дейността на вътрешно училищната квалификация:

1 .Новата образователна парадигма, чиято философска основа е конструктивизмът и 
хуманистичното образование, определя промяна в ролите на учителя и на ученика, в 
осъществяването на педагогическото взаимодействие, промяна в целите, които 
обществото поставя пред образованието, в образователните технологии, с чиято помощ 
се реализират тези цели. Въпреки че опитите да бъдат описани тези промени са 
многобройни, същността на този процес не може изчерпателно да бъде представена, а
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тук само ще бъдат набелязани съществени основания от икономическо и социално 
естество.

Сред ключовите фактори за смяната на парадигмите в образованието са тенденцията 
към глобализация и развитието на новите информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ).

На Кръгла маса през 1995 г. се събират най-авторитетните индустриалци от цяла 
Европа и се обединяват около декларация за това, кои особено важни за съвременното 
общество и икономика умения не се формират адекватно в образователните 
институции на Европа. В резултат на продуктивната дискусия се идентифицират 
ключовите за подготовката на бъдещия гражданин на Европа умения (ЕРИ 1995).

2.Фундаментални умения за подготовката на бъдещия гражданин на Европа:

• Владеене на официалния за страната език, включително правопис и 
структуриране на изречението;

• Разбиране на основите на математиката и природните науки главно с цел по- 
лесно справяне с новите технологии (интернет);

• Критично мислене: способност да се мисли чрез решаване на проблеми и 
намиране на изход от различни ситуации; да се прави разграничение между 
факти и предразсъдъци;

• Стратегии и техники на учене, гарантиращи овладяване на нови умения и 
адаптиране към нови ситуации;

• Комуникативни умения, включително владеене на други европейски езици.

3.Социални умения, които са ключови в съвременния свят на труда:

• Умения за работа в група;
• Чувство за отговорност и самодисциплина;
• Умения за вземане на решения, чувство за принадлежност, умения за оценка и 

управление на риска;
• Инициативност, любознателност и творчество;
• Готовност за служба на интересите на общността и обществото, и гражданска 

отговорност

4.Краен резултат на обучението по БЕЛ

В обучението по български език имат своето място както така наречените модели с 
ограничена интерактивност, така и моделите със засилена интерактивност.

Най-общо те могат да бъдат съпоставени по отношение на: ролите, които изпълняват 
учителят по български език и учениците в рамките на занятията по български език; по 
отношение на учебното съдържание по български език, предвидено за усвояване; по 
отношение на дейностите, извършвани в процеса на преподаване и учене; по 
отношение на типовете и видовете оценяване, използвани в обучението по български 
език.
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1.Учителите по БЕЛ ситемно следят новите документи на МОН ,като прилагат ДОИ в 
културно-образователната област и налагат засилената интерактивност като една от 
най-общите съвременни образователни технологии.

Срок:постояне
Отговорник-учителите по БЕЛ

2.Промяна ролята на учителя по БЕЛ-

• Учителят е консултант, човек, който окуражава ученика да търси оная 
информация, която му е нужна, за решаването на познавателни задачи по 
български език. Практически да прилага усвоените знания и умения, т. е. да се 
стреми към реална, практическа насоченост на знанията.

• Учителят е помощник и съветник, окуражава, стимулира интереса на учениците 
и желанието да се изучава български език и литература.

Срок:постоянен 
Отговорник-учителите по БЕЛ

3.Прилагане на нови активни дейности на преподаване и на учене : ученикът е 
мотивиран и отговаря за качеството на обучението по български език и за резултата от 
него; своеобразна автономия на ученика по български език; учителите проучват 
гледните точки на учениците, предишния комуникативноречев опит, нагласите и 
ценностите и ги използват при изучаването на български език; високо се цени 
задаването на въпроси към учителя за изучаваната лингвистична информация; 
учениците работят предимно в групи.

Срок:постоянен 
Отговорник-учителите по БЕЛ

4.Подобряване на взаимовръзката и екипността в работата между учителите по БЕЛ за 
по-успешно прилагане новите методи в обучението- за кооперативното учене, за 
колаборативното учене (включително така нареченото електронно учене в интернет).

Срок:постоянен 
Отговорник-учителите по БЕЛ

5.Издигане на по-високо ниво подготовката за държавни зрелостни изпити по БЕЛ и 
постигане на по-високи резултати на изявени ученици в общинските и областните 
олимпиади,литературни конкурси,участие в проекти и връзки с обществеността..

Срок:постоянен 
Отговорник-учителите по БЕЛ

6.Постигане на по-високи от средните за страната резултати на зрелостните изпити и 
матурите след завършен 7 кл.

Срок:постоянен 
Отговорник-учителите по БЕЛ

II. Мероприятия за осъществяване на поставените задачи
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7.Създаване и съхраняване на папка с тестове за подготовка на НВО и ДЗИ.
Срок:постоянен 
Отговорник-учителите по БЕЛ

8.Активно участие в училищния живот и дейности във връзка с национални 
празници,тържества,чествания и други.

9.Целогодишно повишаване на квалификацията и професионалната компетентност за 
кариерно развитие.
10. Участие на учители от предметната група в проекти за повишаване на 
квалификацията.

11. Стимулиране на талантливи ученици от страна на преподавателите за създаване на 
собствено оригинално творчество и участието им в литературни състезания и конкурки.

Срок:постоянен 
Отговорник-учителите по БЕЛ

Срок:постоянен 
Отговорник-учителите по БЕЛ

Председател на предметна комисия
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С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Щ Е  
, П Е И О  К Р А Ч О Л О В  Я В О Р О В ” - П Л Е В Е Н

5802, ж. к. „Сторгозия", тел. / факс: 064/850-567 
www.su-yavorov-pl.com • e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

У  I и ь р ж л а н а м  
Д и р е к  I о р :

/ Р у с и

ПЛАН
за работа на екип по ключови компетентности по 

математика, информатика и информационни технологии(М О ) 
за учебната 2016 -  2017 г.

1. ОС НОШ1И 1АДАЧИ:
1. I 1овншаване качес i ю ю  ма обучениеm н noaiч>гонката на учениците по математика м информационни 

lextiojioi им.
2. Съобразяване ма учебната работа е новите изисквания мри кандидатстване след VII клас ( 11НС) ) с нел 

успешно представяне на учениците.
3. Повишаване на квалификацията на учителите:
- чрез вьтрешпо учнлнщна квалификация на специализирани педагогически съиеТм;
- чрез квалификация извън училите в курсове, семинари, среши с издателства и др.

2. Д1ЙИОСТН МО И III ь. ШГНИК ИЛ ОС МОВНИТЕ 1ЛДАЧИ:

! Заседание на предметнаia комисия за отчитане работата през учебната 2015-2016 година, избор на
председател па предметната комисия и приемане план за работа на предметната комисия за настоящата 
учебна година.

Срок: 12.04.2016 г.
Огг.: ГГрадседател на комисията

2. Участие в съвещанието по математика и информационни технологии.
Срок: 21.09.2016 г.
Огг Преподавателите по предмети

З.Учасгие в семинар организиран от СМ1> секция Плевен в гр. Трявна.
Срок: 08-09.10.2016 г.
Ом. Председател на комисията

4 11ровеждане па входни и изходни нива по предмети във всички класове и съхраняване на темите във 
въведената за целта нанка.

Срок: 10.2016 г. и 06. 2017 г.
Огг.: Преподавателите по предмети

5. Обсъждано па резултатите от проведеното 1НЮ 05.2017 г. п набелязване на мерки за подобрява нето им.
Срок: 20.09.2017 г.
Отг.: Председател на комисията
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(>. Монтирано ма учениците ча мо-акшнно участие в консултациите по предмети и n I III 'Гноят час"
Срок: I Ipe i учебната година 
Отг.: Преподавателите но предмет

7. Лктуаличания на напкн-те. н к о т о  се сьбнра: и съхраняват тестовете ча ППО и ДЗИ.
Срок: IIреч учебната година 
Отг.: Преподавателите но предмети

S. I (.еленасочсна работа с учениците върху !адачи гни PISA на ненчкн въчраснжн нива.
Срок: Преч учебната година 
Отг.: Преподавателите по предмети

1). Заношаване с новостите при IIIH) с цел успешната подютовка на учениците.
Срок: 29.04.2017 г.
Отг.: Председател на комисията

10. Работа в екип на Преподавателите по математика и информатика в помощ на учениците or XI н XII клас 
при и тн вя н е  на нречентацпи но математика.

Срок: II учебен срок
Отг.: Преподавателите по предмет

I I. Работа на учителите по съответните предмет та подготовка и участие на учениците в състечания и 
олимпиади.

Срок: 11реч учебната година
O n  .: 11реподавателите ио предмет

12. 11ровеждане па методически консултации между учителите. преподавани! рачличнп предмет с цел 
ia п.лбочаване на между предметите връчкп.

Срок: I Ipe t учебната година 
On.: Преподавателите по предмети

I v Събирано на информация ча новостите и следене на спепиалитирания печат.
Срок: Преч учебната година 
Отг.: Преподавателите по предмети

14. Обсъждане на постигнатите учебни речултатн преч първия учебен срок и в края на учебната то ннш.
Срок: 20.02.2017 г. и 30.06. 2017 т.
Отг.: Председател на комисията

15. Предаване на аналич ча речултатпте от обучението но математика п информатика с включени речултатн 
oi входните, ичходпше нива и т .п и то то  оценяване.

Срок: 30.06.2017 г.
Отт.: Преподавателите но предмети

l(i. Работа на учителите o i предметната комисия по проект, ако нма такива.
Срок: Преч учебна м  юдина 
Отг.: Преподавателите по предмети

17. О|чот па деипос1 Та на предметната комисия.
Срок: 20.04.2017 г.
Отг.: Председател на комисияia

IIPI ДС1г.ДАПЛ:.... °
Ст. учител Конка Марнноп;



- - _  - - .

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”

: и ?  h
ГРАД ПЛЕВЕН

5802, ж. к. „Сторгозия”, тел./факс: 064/850-567, www.sou-yavorov-pl.com
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

РУСИ РУСЕВ
XV \  /  7/

Директор на СУ „П. К. Яворов'

П Л А Н

За дейността на екип по ключови компетентности по 
природни науки и екология

(Човекът и природата, Биология и здравно образование, 
Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда)

за учебната 2016/2017 година

I. Състав на методическото обединение:
1. Председател -  Анна Вапцарова - ст.учител прогимназиален етап
2. Членове:

Маринела Петрова -  ст.учител гимназиален етап 
Иван Бенков -  гл.учител

II. Основни задачи:
1. Повишаване качеството на учебновъзпитателната работа.
2. Спазване на ДОИ и ДОС, постигане на общообразователния минимум.
3. Усвояване на ключови компетентности по природните науки и екология.
4. Успешно представяне на учениците на ДЗИ.

III. Методически дейности:

1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез 
участие в обучения - училищно и на регионално ниво

- РУО - „Разработване на тестове"
- на училищно ниво:
- „Приложение на новия закон за предучилищното и училищно 

образование"

http://www.sou-yavorov-pl.com
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„Учителско и ученическо портфолио-технология за оценяване на 
постиженията и дейността на учителя и ученика"

- срок : по график. отг.: ПС от МО

2. Методическо съвещание на тема „Промени в учебното съдържание по 
Човекът и природата - пети клас".

срок : 12.2016г. отг.: преде, на МО
3. Приемственост на обучението по природни науки между начален и 
прогимназиален етап чрез обмен на опит между ПС и провеждане на уроци 
в четвърти клас от преподаватели от прогимназиален етап.

срок : 05.2017г. отг.: преде, на МО

IV. Организационни дейности

1. Приемане план за работа на предметната комисия;
срок : 14.09.2016г. отг.: преде, на МО

2. Анализ на проведените входни нива по предмети.
срок: .10.2016г. отг.: преподавателите

3. Участие в Националната програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда" по модул „Подобряване на условията за лабораторна 
и експериментална работа по природни науки"

срок:30.11.2016г. отг.:предс. На МО
4. Мотивиране на учениците за по - активно участие в консултациите по 
предмети.

срок: постоянен отг.: преподавателите
5. Участие в проекта на МОН „Твоят час"- при възможност.
6. Обогатяване на папката с тестове за подготовка за ДЗИ.

срок : постоянен отг.: преде, на МО
7. Използване на задачи от тип „PISA" в работата по предмети.

срок : постоянен отг.: преподавателите
8. Участие в подборния кръг на съзтезанието по ключови компетентности

срок : 4.11.2016г. отг.: преде, на МО
9. Мотивация и подготовка на ученици за участие в олимпиадите по 
предмети;

срок: м. Март отг.: преподавателите
10. Опазване и обогатяване на Материалната база на кабинетите по 
предмети;

срок: постоянен отг.: преподавателите
11. Провеждане на консултации между преподавателите по различните 
предмети е цел задълбочаване на междупредметните връзки.

срок: постоянен отг.: преподавателите
12. По -  широко използване на възможностите на информационните 
технологии в обучението по предмети;

срок: постоянен отг.: преподавателите
13. При възможност - участие в разработването на проект.

отг.: преподавателите
14. Анализ на резултатите от ДЗИ.



срок:23.06.2017г. отг. преподавателите
15. Анализ на резултатите изходните нива и обучението по предмети за 
учебната година.

срок:30.06.2017г. отг. преподавателите
16. Изготвяне на отчет за работата на Методическото обединение на 
педагогическите специалисти по природни науки и екология.

срок:30.06.2017г. отг.:предс. на ПК

Председател на МО
/ Анна Вапцарова/
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5X02. ж. k. № р тчи я ". ic . i ..'факс: 064/85(1-567. w w w .sou-vavorov-pl.com  
e-mail: sou yavorov p to /m a il.bg

V твържда-ва: ... 

Д иректор: Руси

П Л А Н
ЗА

ДЕЙНО СТТА НА ЕКИП НО КЛЮ ЧОВИ КОМПЕТЕНТНОС ТИ  
М УЗ И К А  И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  

ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА  
ПРИ СУ „ПЕЙО  КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ ГРАД ПЛЕВЕН

I. Състав на методическото обединение:
1. 11редседател на МО: Ж ана А лександрова 11ешева -  старш и учител
2. Член на МО: Саш ко Петров Камбуров - -старш и учител

II. Теми за квалификации:
L  На училиш ио ниво:

,.11риложеиие на новия гакон за предучилищ ното и училищ но 
образование“
„У чителско и ученическо портф олио-гехнология за оценяване на 

постиж енията 
и дейността на учителя и ученика”

2. Па м етодическото обединение:
- „В одещ о място в работата на М О заема развиването и 

усъвърш енстването на новата учебна програма по дисциплините.“
- ,,В горен курс на обучение работата ни да бъде насочена към 

подготовката н ал и ч н о сти , които възприемат произведенията на 
изкуството и културата като истинска ценност и потребност да общ уват с 
нея.“

- „О сновен принцип за работа да бъде екипният.“
- „Да продължи партньорството между учителя и ученика и да 

бъда т вземани предвид добрите предлож ения.“

http://www.sou-yavorov-pl.com


3. Организационни .ейности:
1. I юсещения ма изложби - училищни и общоградски - мри възможнос i .

Отг. С. Камбуров

2. Колективно посещение ма концертните изяви на Драматичен театър 
„Иван Радоев", Плевенска филхармония. Общинска хорова формация и др. 
Спектак ппе трябва да бъдат обсъждани в часовете по музика и коментирани oi 
преподава юли ге.

3. 11ровеждане „I 1разник на СУ Яворов" в зала „Катя 11опова" ! Драматичен 
театър „Иван Радоев"/ 24 март 2017 г.

Отг. Ж. Пешева, ('. Камбуров

4. УчаСТпе в гьржества по повод откриване на учебната година. Коледа. 24 ма!!.
Отг. Ж. Пешева

5. 11ровеж да ,те  па ..Джаз-междучасие" на 30 04 2017 година, но повод 
Световния тен па джаза.

Отг. Ж. Пешева

Отг. Ж. Пешева и С. Камбуров
6. Участие на ученици в конкурс -  рисунка, стихотворение, есе. разказ, 
посве тен на празника па СОУ „I 1ейо Яворов“.

Отг. С. Камбуров
7. Учасше на ученици в конкурси и изложби на градско, иационалпо и 
между пародпо ниво.

Отг. С. Камбуров

/  Жана 11ешева/



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ’
ГРАД ПЛЕВЕН

5802, ж. к. „Сторгозия”, тел./факс: 064/850-567, www.sou-y 
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

Утвърждавам:.....
Руси Русев
Директор н Щ Ж ^ ел^ К . Яворов“

План за работа на Екип по ключови компетентности 
по предметната област Обществени науки и гражданско образование (МО) 
/История и цивилизация, География и икономика, Философски цикъл/ 

през учебната 2016/2017 година
I. Цели
Методическият екип да работи по задачите, залегнали в Годишния план на
СУ „Пейо Крачолов Яворов“ -  Плевен, за осъществяване на следните цели:

1. Повишаване качеството на ОВП, което да дава конкурентоспособна подготовка на 
учениците чрез непрекъсната квалификация.

2. Използване на ефективни форми и методи на работа, както и интерактивни методи.
3. Работа за постигане на общообразователния минимум и постигане на ДОС.
4. Работа, отговаряща на изискванията на ЗПУО.

II. Основни задачи
1. Използване на иновации, добри педагогически практики и ИКТ за усъвършенстване 

структурата на урока.
2. Дейността на учителите да бъде съобразена с указанията на МОН за успешно представяне 

на учениците от XII клас на ДЗИ и учениците от V клас на НВО по ГИ.
3. Усъвършенстване умението на учителите да ръководят качеството на образователно- 

възпитателната работа.
4. Повишаването на методическата квалификация на учителите чрез провеждане на сбирки на 

Екипа по ключови компетентности по предметна област Обществени науки и гражданско 
образование по конкретни проблеми.

III. Дейности и мероприятия:
1. Обсъждане на новите учебни програми за 5. клас и указанието на МОН за настоящата 

учебна година. Оказване на методическа помощ за изготвяне на годишните разпределения.
2. Съгласуване и уеднаквяване на критериите за оценка на знанията и уменията на учениците 

съгласно Наредба № 3/15.04.2003г. за системата на оценяване.
3. Анализ на резултатите от проведените входни нива и преодоляване на пропуските.
4. Работа с трудно усвояващи ученици.
5. Анализ на резултатите от I-я учебен срок и изходните нива в края на учебната година.
6. Съдействие на млади учители чрез консултации и съвети.
7. Продължава работата на учителите в посока повишаване на интереса на учениците към 

изучаваните предмети в прогимназиалния етап на основното образование (V - VIII клас) с 
цел включването им във вече създадените групи по ЗИП /ИУЧ/ и СИП /ФУЧ/. Подготовка 
за създаване на нови групи по ЗИП и СИП IX -  XII клас

8. Целенасочена работа с децата от начален етап (I - IV клас), родителите им и учителите за 
засилване на интереса към предметите от КОО ОНГО, и включването им в ЗИП /ИУЧ/ и 
СИП /ФУЧ/.

9. Участие в общински и областни кръгове на олимпиади по История и цивилизация и 
География и икономика.

10. Съвместна работа с директора за кариерното развитие на учителите от ПК по ОНГО.
11. Запознаване с новостите за провеждане на ДЗИ 2017 г.
12. Използването и допълването на папка с тестове от входно и изходно ниво, НВО и ДЗИ.
13. Изготвяне на портфолио на учителите.
Планът е обсъден на заседание на ПК от 15.09.2016 година.

Председател :
(Свилен Стойчев)

http://www.sou-y
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Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" -  гр. Плевен

Утвърждавам: ... 
Директор: Р. Рус

П Л А Н

На Предметната комисия по Чуждоезиково обучение 

за учебната 2016/2017 година

I. Основни задачи:

1. Повишаване качеството на учебно - възпитателната работа

2. Спазване на ДОИ и постигане на общообразователния минимум

3. Успешно представяне на учениците на ДЗИ и на националното външно 

оценяване в VIII клас профилирана паралелка с интензивно изучаване на 

английски език

II. Дейности и мероприятия:

1. Провеждане на заседание на ПК - отчет за работата през учебната 

2015/2016 година, избор на председател, приемане на план за работа на 

комисията за учебната 2016/2017 година

Срок : 16.09.2016 г. отг.: председател на ПК

2. Анализ на резултатите от проведените входни нива по чужди езици, 

обсъждане на най-често срещаните грешки и начини за преодоляването им

Срок: 20.10.2016 г. отг.: преподавателите

3. Мотивиране на учениците за по-активно участие в консултациите по 

английски, немски и руски език.

Срок: постоянен отг.: преподавателите

4. Изработване на конспекти за изпити по предмети и критерии за 

оценяване.

Срок: 30.09.2016 г. отг.: преподавателите



5. Комплектоване на папка с тестове за подготовка за НВО и ДЗИ

Срок : 30.09.2016 г. отг.: председател на ПК

6. Подготовка на ученици и участие в състезания и олимпиади по чужди 

езици

Срок: м. януари-март 2016 г. отг.: преподавателите

7. Обогатяване на материалната база по чужди езици с постери, CD, DVD, 

интерактивни игри и помощни материали

Срок: постоянен отг.: преподавателите

8. По-широко използване на възможностите на информационните 

технологии в обучението по чужд език -  при възможност участие на 

учителите в семинари, обучения, курсове

Срок: постоянен отг.: преподавателите

9. Подпомагане на новопостъпили учители по чужд език за адаптацията им 

към изискванията и условията на работа в училището

Срок: постоянен отг.: преподавателите

10. Анализ на резултатите от НВО английски език за осми клас 

профилирана паралелка

Срок: 30.06.2016 г. отг.:председател на ПК

11. Анализ на резултатите от ДЗИ - раздел ЧЕ

Срок:10.07.2016 г. отг.преподавателите

12. Анализ на резултатите от обучението по чужди езици за учебната 

година

Срок:10.09.2016 г. отг.преподавателите

/  Л

Председател на ПК: .....................

/Ст. учител Жени Костова/



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” -  ПЛЕВЕН

5802, ж. к. „Сторгозия”, тел. / факс: 064/850-567 
www.su-yavorov-pl.com • e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ: 

РУСИ РУСЕВ 
Директор на СУ „77. К. Яворов”

ПЛАН

за работа на Екипа по ключови компетентности 
по предметната област Физическа култура и спорт (М О) 

за учебната 2016/2017 година

1. Основни задачи

1. П овиш аване качеството на обучение и подготовка на учениците в часовете по 
ФВС -  ЗП, ИУЧ, ФУЧ, ЗИП, СИП и ДЧ.

2. Развитие и усъвърш енстване на работата с основните учебни програми.

3. П овиш аване квалификацията на учителите -  да се използват възможностите и 
предложенията за целта.

4. Опазване и обогатяване на материално-техническата база в училище.

II. Дейности

1. П риемане план за работа на Екипа по ключови компетентности по 
предметната област Физическа култура и спорт (М О)
за учебната 2016/2017 година.

2. Участие на учениците от СУ „Пейо Яворов“ в общ ински състезания по 
футбол, волейбол, лека атлетика и др. Ц елта е призово класиране.

http://www.su-yavorov-pl.com
mailto:su_yavorov_pl@mail.bg


3. О рганизиране и провеждане на спортни празници, предвидени за учебната 
2016/2017 година.

4. Участие на учениците в спортния календар на град Плевен.

5. О рганизиране и провеждане на вътреш но-училищ ен турнир по футбол и 
волейбол.

6. Участие на учителите в съвещ ания и технически конференции и запознаване с 
новостите, свързани с развитието на ФВС в училище.

7. Участие в дейности по разработване на проекти по програми и в дейностите 
по реализирането им.

8. Участие в дейности, свързани с подготовка, организиране и провеждане на 
образователно-възпитателния процес в училищ е.

9. О бсъждане на постигнатите резултати по ФВС през първият учебен срок и в 
края на учебната година.

10. Предаване на анализ за резултатите от обучението по ФВС за учебната 
година.

Председател: . 
Георги Булев 
Учител по ФВ



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” — ПЛЕВЕН

5802, ж. к. „Сторгозия”, тел. / факс: 064/850-567 
www.su-yavorov-pl.com • e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ: 
РУСИ РУСЕВ
Директор на С У  „Пейо Плевен

П Л А Н

НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРНА 

И СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

http://www.su-yavorov-pl.com
mailto:su_yavorov_pl@mail.bg


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез дейности 
съобразно техните интереси, способности, компетентности и изява в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта и чрез дейности за стимулиране развитието на 
личностни качества, социални и творчески умения в областта на глобалното, 
гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Участия в образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно- 
туристически дейности, в проекти, програми, форуми и в други изяви на общинско, 
областно, национално и международно равнище.

1. Създаване на условия за свободен достъп, избор на изява на учениците от 
Средно училище „Пейо К. Яворов” -  Плевен, в културни и спортни мероприятия на 
различни нива -  градско, общинско, регионално, областно, национално, балканско, 
европейско,световно .

2. Осъществяване на мерки за закрила на деца с изявени дарби в областта на 
културата и спорта.

3. Обхващане на всички учениците в активна културна и спортна дейност.

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Участие в културните изяви на град Плевен във връзка с чествания и 
годишнини:

1.1. 1. ноември -  Ден на народните будители

1.2. 10. декември -Освобождението на Плевен от османско иго

1.3. 19. февруари -  Обесването на Васил Левски

1.4. 3. март -  Освобождението на България от османско иго

1.5. 15. май -  Празник на Плевен

1.6. 24. май -  Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура

Срок: по график 
Отг.: според плана на училището

2. Посещение на театрални постановки, музикално-образователни концерти, 
изложби и др.

Срок: постоянен 
Отг.: класни ръководители



3. Партньорство и съвместната дейност с Регионална библиотека „Христо 
Смирненски,” читалище „Лик”, читалище „Съгласие” , ДТК „Иван Радоев”, Център за 
работа с деца.

Срок: постоянен 
Отг.: класни ръководители, 

учители

4. Организиране и провеждане на общоучилищни конкурси, състезания, изложби, 
празници:

4.1. 15 септември -  Първи учебен ден и Рожден ден на Средно училище „Пейо 
Крачолов Яворов“4, Плевен

4.2. Ден на независимостта

4.3. 30 септември -  Европейски ден на спорта в училище (кампания на Сдружение 
BG Бъди активен)

4.4. Есенна изложба

4.5. Ден на народните будители

4.6. 16 ноември -  Ден на толерантносттта

4.7. Рециклирана природа

4.8. 1 декември -  Световен ден за борба със СПИН

4.9. Коледни тържества

4.10. Посрещане на Баба Марта и Първа пролет

4.11. Патронен празник на училището -  24 март

4.12. 22 април -  Ден на Земята

4.13. 23 април -  Международен ден на книгата

4.14. 9 май -  Ден на Европа и Ученическо самоуправление

4.15. Изпращане на випуски

Срок и отговорници -  според училищните планове

5. Участие в конкурси и състезания на общинско, регионално, национално и 
международно ниво според календарния план на МОН.

Срок и отговорници -  според плановете 
на екипите за ключови компетентности (МО)



6. Участие във вътрешноучилищни, общински, областни, национални състезания 
по видовете спорт и в спортните мероприятия, инициирани от Община Плевен:

- IV лекоатлетически турнир „Децата на Плевен“;
- лекоатлетическа щафета „10. декември -  Освобождението на Плевен“;
- турнир по футбол „10. декември -  Освобождението на Плевен“ за III -  IV клас;
- лекоатлетическа щафета по случай 3™ март;
- турнир по футбол „Данониада“ за IV -  V клас;

Отг.: учители по ФВС

7. Участие в УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ според Националния спортен календар, утвърден със 
Заповед № РД09-1313/02.09.2016 на министъра на образованието и науката:

- Лека атлетика - във възрастови групи съответно: момичета и момчета V -  VII 
клас, момичета и момчета VIII -  X клас, девойки и юноши XI -  XII клас;

- Футбол - във възрастови групи съответно: момчета V - VII клас, юноши XI -  XII
клас;

- Волейбол - юноши XI -  XII клас.
Срок: според Националния спортен календар

Отг.: учители по ФВС



C O V  „Пейо Яворов” — Плевен
ж.к."Сторгозия’', п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.sou-yavorov-pl.com 

e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

Утвърждавам: S
Директор:
/Руси Николов Русей

П Л Л 1 1
НА УКБДП ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.
№ Дейност С DOK Отговорник

С Е П Т Е М В Р И ■ ■  fc

1. Изготвяне на списък с имената на учителите 
провеждащи часовете по БДП. 01.09.2016 Председател 

на УКБДП

2.
Изработване и поставяне в учителската стая на копие от 
графика за провеждането на часовете по БДП по 
класове.

05.10.2015 Преподавател 
и по БДП

3.
Да се разработи и утвърди годишен план по БДП, 
съгласно Заповед №РД-09-619/31.10.2000 на министъра 
на образованието и науката.

14.09.2016 Председател 
на УКБДП

4.
План-график за контролиране провеждането на 
различни форми на обучение: уроци по БДП и 5 
минутка

15.09.2016 Директор,
ЗДУД

5. Разработване на организационна схема за снабдяване на 
учениците с учебни тетрадки по БДП. 26.09.2016 Председател 

на УКБДП

6. Предоставяне на плана на УКБДП, заедно с образец № 
1 ча одобрение и заверка 30.09.2016 Директор.

Председател

7. Информиране на ПС колегията за организацията на 
обучението по БДП през учебната 2016/2017 30.09.2016 Председател 

на УКБДП

8.
Провеждане на родителска среща с родителите на 
учениците от I до IV клас за указание за изработване на 
безопасен маршрут на всяко дете

30.09.2016 Кл.
ръководители

9. Работно заседание на УКБДП. 30.09.2016 Председател 
на УКБДП

О К Т О М В Р И
График на УКБДП за месеца: Директор,

ЗДУД.
Кл.

ръководители

1.

2.1-Закупуване на учебни пособия и тестови карти за 
учениците I-VIII клас 10.10.2016
2.2-Съвместно с ОбКБД-обезопасяване на района на 

училището.

2. Контрол на провеждането на 5-минутката в I-VIII постоянен Председател 
на УКБДП

3. Контрол на нивото на осигуреност на учениците с 
учебни тетрадки 24.10.2016 Председател 

на УКБДП
Н О Е М В Р И

1.
Отбелязване на Световен ден на възпоменание на 
загиналите при ПТП (19 ноември). 21.11.2016 Директор.

Председател

2. Работа на УКБДП в дейности по обезопасяване на 
района на училището постоянен

Директор.
ЗДУД. 

Председател 
на УКБДП

Д Е К Е М В Р И
1
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1. Работа на УКБДП в дейности по обезопасяване на 
района на училището постоянен

Директор.
ЗДУД. 

Председател 
на УКБДП

Я Н У А Р И

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка 
и оценка по БДП на всички ученици от I до VIII клас. 03.02.2017 Преподавател 

ите по БДП

2. Работа на УКБДП в дейности по обезопасяване на 
района на училището постоянен

Директор.
ЗДУД. 

Председател 
на УКБДП

Ф Е В Р У А Р И

1.

Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за 
ефективността на обучението по БДП по отношение на:

17.02.2017
ПДУД. 

Председател 
на УКБДП

1.1-У рокът
1.2-Петминутката
1.3-Резултатите от срочните тестове
1,4-Обезопасяване района на училището

2. Изготвяне на график за провеждането на различни 
форми на обучение по БДП 09.02.2017

ЗДУД 
Председател 
на УКБДП

лJ. Дейности по обезопасяване района на училището. постоянен

Директор.
ЗДУД, 

Председател 
на УКБДП

IV! A P T

1. Дейности по обезопасяване района на училището. постоянен

Директор.
ЗДУД, 

Председател 
на УКБДП

А П Р И Л

1. Дейности по обезопасяване района на училището. постоянен

Директор.
ЗДУД. 

Председател 
на УКБДП

M A I I

1. Провеждане на срочен тестови контрол. 31.05.2017 Преподавател 
ите по БДП

2. Оперативно заседание на УКБДП 31.05.2017 Председател 
на УКБДП

Ю Н И

1.

УКБДП докладва пред ПС:

23.06.2017 Председател 
на УКБДП

1.1 -Изпълнение на плана на комисията за учебната 
2016/2017 година

1.2-Предложение и обсъждане и приемане план за 
учебната 2017/2018 година.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В гози план не са включени дейности на УКБДП, свързани с ПТП с деца.
При ПТП с деца УКБДП планира:

1 -  В рамките на една седмица извънреден ПС за анализ на състоянието на 
обучението по БДП в училището;

2 -  След още една седмица -  общоучилищна родителска среща, по повод същото 
ПТП;

2



3 -  Заедно с директора подгатвя доклад до МОН, РИО и ОбК по БД в срок от 24 
часа при смъртен случай и до 3 дни -  при нараняване;

4 -  Прави опит за социално-психологически анализ на причините, довели до това
ПТП

Състав на училищната комисия по БДП:
Председател: Пламен Красимиров Митев № БДП-К198/87 /23.03.2007
Членове: 1. Валери Петков Хинков № БДП-К198/13/23.03.2007

2. Виктория Любомирова Грозданова № БДП-К205/15/15.05.2007
3. Даниела Станчева Стоянова № БДП-К207/11/14.02.2008
4. Любимка Ангелова Бузева № БДП-К270/22/14.02.2008
5. Георги Христов Кръстев № БДП-К628/89/13.10.2012
6. Валери Петков Хинков № БДП-К198/13/23.03.2007 

Настоящият годишен план е приет на заседание на ПС <#£«09.2016 г. с протокол
№ JZ



С Р Е Л Н О  У Ч И Л И Щ Е  „ П Е Й О  К Р А Ч О Л О В  Я В О Р О В ”
П Л Е В Е Н

ж.к.”Сторгозия”, п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.sou-yavorov-pl.com 
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

ЗАПОВЕД

№ M k t l l - . . 0 * '  ^  r'

Н а основание чл. 258, ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗП У О  и К оординационен 
м еханизъм  за взаим одействие при работа в случай на деца, ж ертви на 
насилие или в риск от насилие и за взаим одействие при кризисна 
интервенция

О П РЕД ЕЛ Я М :

У чилищ на комисия по изпълнение на К оординационния м еханизъм  за 
взаим одействие при работа в случай на деца, ж ертви на насилие или в риск от 
насилие и за взаим одействие при кризисна ситуация 

П редседател: П лам ен М итев -  ЗДУД;
Членове: 1. И ван Бенков -  старш и учител;

2. С аш ко К ам буров -  старш и учител;
3. Л ю бим ка Бузева -  старш и учител;
4. Г абриела Н иколова — старш и учител;
5. Г алина П етранова -  мед. сестра.

Със задача:
1. Д а разработи  П лан за работа на училищ ната ком исията по изпълнение 

на К оординационния м еханизъм  за взаим одействие при работа в 
случай на деца, ж ертви на насилие или в риск от насилие и за 
взаим одействие при кризисна ситуация.

2. Д а изпълнява задълж енията си съгласно приетия план, в съответните 
норм ативни документи.

Д иректор: ...
/Руси НиколеИгРусев/
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С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Ш Е  . . П Е Й О  К Р А Ч О Л О В  Я В О Р О В ”

&
П Л Е В Е Н

ж.к.”Сторгозия”, п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.sou-yavorov-pl.com 
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg

Утвърждавам: >7 п л -сл 
Руси Русев
Директор на СУ „ГКК. Яворов"

ПЛАН
НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В СЛУЧАЙ НА ДЕЦА, 
ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ 
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

Настоящият план е съобразен със спецификата на учебното заведение и 
предвижда дейности за осъществяване на превенция, закрила на деца в риск от 
насилие и е приет на ПС с протокол № .... / .......09.2016 г.

I.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Състав на комисията:
Председател: Пламен Митев -  ЗДУД;
Членове: 1. Иван Бенков -  старши учител;

2. Сашко Камбуров -  старши учител;
3. Любимка Бузева -  старши учител;
4. Габриела Николова -  старши учител;
5. Галина Петранова -  мед. сестра.

II. ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:

1. Организиране и провеждане на превантивни дейности за предпазване на 
учениците, застрашени от насилие;

2. Да оказва съдействие на органите по закрила на детето в случаи, че в 
училището има деца жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация.

3. Да разработи дейности, чрез които всяко дете претърпяло насилие или 
живеещо в рискова ситуация от насилие, да преодолее стреса, който изживява и да 
постигне чувство за вътрешна убеденост и сигурност, което да му даде 
възможността, да води пълноценен живот.

III. ЗАДАЧИ

1. При наличие на дете, на което животът и здравето му са в опасност 
своевременно уведомяване на „Отдела за закрила на детето" към Дирекция 
„Социално подпомагане".

2. Адекватни и бързи действия с нужните институции.
3. Разговор с цел оказване на морална подкрепа на децата в риск или 

претърпели насилие.
4. Изготвяне и използването на подходящи мерки за предотвратяване на 

рисковите фактори, които са опасни за детето.
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5. Събиране на необходимата и нужна информация за децата в риск от техни 
съученици, близки.

IV. ДЕЙНОСТИ 

Проучващи дейности:

1. Установяване на причините, поставящи детето в рискова ситуация.
Срок: постоянен
Отг. : класните ръководители

2. Наблюдение поведението на учениците с цел добиване на представа и 
запознаване с отношенията в семейството и извън него.

Срок: постоянен
Отг. : класните ръководители

3. Писмено регистриране и съхраняване на данните за децата жертви на 
насилие или в риск от насилие.

Срок: постоянен 
Отг. : комисията

4. Търсене на възможности за включване на децата живеещи в риск в 
определени дейности с превантивен характер.

Срок: постоянен
Отг. : класните ръководители

5. Провеждане на беседи в час на класа с цел запознаване на учениците с 
рисковите фактори от различни видове насилие.

Срок: ноември 2016 г.
Отг. : Класните ръководители

6. Провеждане на дискусии в час на класа на тема „Какво бих направил в 
случай на насилие в семейството?"; „Агресията в отношенията"; „Причини за 
агресията".

Срок: 09.02.2017 г.
Отг. : класните ръководители

Коригираща и уведомяваща дейност:

1. Повишаване сигурността на учениците в училище и в района около него.
Срок: постоянен
Отг. : директор, зам. директори,

охрана, класните ръководители

2.Разпространяване сред учениците на диплянки (или на табло във фоайето на 
входа) за видовете насилие и какво трябва да направят в случай на насилие, 
включващи телефони за сигнализиране.

Срок: октомври 2016 г.
Отг. : комисията
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3. Своевременно уведомяване на „Отдела за закрила на детето" и органите на 
полицията при наличие на данни за насилие, извършени в семейството или за 
престъпни посегателства срещу деца.

Срок: постоянен 
Отг. : комисията

4. Координиране дейностите и поддържане на връзка с дирекция "Социално 
подпомагане" (отдел „Закрила на детето") и РУ на МВР.

Срок: постоянен
Отг. : комисията, директор

3



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” — ПЛЕВЕН

5802, ж. к. „Сторгозия”, тел. / факс: 064/850-567 
www.su-yavorov-pl.com • e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg

З А П О В Е Д
№ 716 /14.09.2016 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
във връзка със Заповед № РД 09-611/18.05.2012 г. на министъра на образованието, 

младежта и науката,

О П Р Е Д Е Л Я М

Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците в 
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ -  Плевен, за учебната 2016/2017 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Вилма Петкова Великова -  заместник-директор по учебна дейност 

ЧЛЕНОВЕ:
1. Валентина Найденова Христова -  старши учител, ОУП БЕЛ и Руски език
2. Любимка Ангелова Бузева -  старши учител, ОУП История и цивилизация
3. Маринела Великова Петрова -  старши учител, ОУП Биология и здравно

образование
4. Георги Емилов Лозанов -  ученик от VIIA клас
5. Ивайло Владимиров Владов -  ученик от XIIА клас
6. Анелия Петрова Иванова -  родител на ученик от VIIA клас
7. Виктория Любомирова Грозданова -  родител на ученик от ХНА клас

Координационният съвет да отговаря за планиране, проследяване и координиране на 
усилията за справяне с тормоза в СУ „Пейо К. Яворов“ -  Плевен, да изработи план за работа и 
създаде Регистър за описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, 
предприети мерки.

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява лично от директора. 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица и 

ученици за сведение и изпълнение срещу подпис.

РУСИ РУСЕВ
Директор на СУ „ П^й^ШЖщфо^У - Плевен

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТД:

(име и фамилия, подпис и дяъжтТст) /  U

...... ..........................................................................................................
(име и фамилия, подпис и длъжност)
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J t / Q p  ( ju < $ < b \c i...................... f /  b jQ fe 4 > Q  ................ £ u , f t # .......................................

(име и фамилия, подпис и длъжност)

у Ш М аК .......... ................................................ ............ ......... ........а .......... ...... ....... ................
(име и фамилия, подпис и длъжност)

*7 а <г Г ir u 0 
..у .М ош ..л/с*.............. ияк..7....хш (и #:...& г?. ....................................................
(име и фамилия, подпис и длъжност)

.. о .... С ) а м о  ...?.... ........................................................................................................
(име и фамилия, подпис и длъжност)

|^A^i^ru(<hL. X f K u l& cjvun  14u.
(име и фамилия, подпис и длъжност) ^

Ь ж ^ х г р Щ ........П .с 7ф .а & к о А * .. r .. .. c .w ..:.. .....
(име и фамилия, подпис и ьлъжност) (J

(име и фамшия, подпис и длъжност)

(име и фамилия, подпис и длъжност)



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” -  ПЛЕВЕН

5802, ж. к. „Сторгозия”, тел. / факс: 064/850-567 
www.su-yavorov-pl.com • e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg

Директор на СУ „П “ - Плевен
РУСИ РУСЕВ
Утвърждавам:

П Л А Н

за работа на Училищния координационен съвет
за справяне с тормоза в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ -  Плевен, 

по изпълнение на „Механизъм за противодействие на училищния тормоз“ 
съгласно Заповед № РД 09-611/18.05.2012 г. на министъра на образованието, 

младежта и науката

СЪСТАВ НА СЪВЕТА:

Председател:
Вилма Петкова Великова -  заместник-директор по учебна дейност 

Членове:
1. Валентина Найденова Христова -  старши учител, ОУП БЕЛ  и Руски език
2. Любимка Ангелова Бузева -  старши учител, ОУП История и цивилизация
3. Маринела Великова Петрова -  старши учител, ОУП Биология и здравно  

образование
4. Георги Емилов Лозанов -  ученик от VIIA клас
5. Ивайло Владимиров Владов -  ученик от ХНА клас
6. Анелия Петрова Иванова -  родител на ученик от VIIA клас
7. Виктория Любомирова Грозданова -  родител на ученик от XIIА клас

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
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I. Предмет
Подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на 

предучилищното и училищното образование чрез превантивни мерки и сътрудничество по 
прилагането на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и 
учениците в училище.

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството 
на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, 
ЦКБППМН и неправителствените организации -  НМД, Фондация „Стъпки за невидимите 
деца в България” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България 
и УНИЦЕФ.

II. Цел
Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани 

и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 
училищна среда.

III. Задачи
1. Оптимизиране и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на 

тормоза в училище.
2. Прилагане на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.

IV. Общи положения
•  Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и 

делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на 
усилията за справяне с тормоза. Съветът се ръководи задължително от заместник-директор 
и включва училищния психолог и/или педагогическия съветник, ако в училището има 
назначен такъв (такива), учители, ученици и родители.

•  Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел 
ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за 
насилието.

•  Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и 
форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се 
планира на три нива -  класна стая/паралелка, училище, общност.

•  За да се изгради защитната мрежа, е необходимо да се поставят ясни граници, 
изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и 
тормоз във взаимоотношенията в училище.

• По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, 
а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната 
тежест.

•  Важно е да не бъдат омаловажавани първите прояви на влошаване на 
отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най- 
малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати 
ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведения няма да бъде 
толерирано.

• Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, 
така и към неговите социални и психологически форми.
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1. Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в 
процеса.

Срок: м. октомври 
Отг.: класни ръководители

2. Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за 
справяне с него -  честота на булинга, форми, резултати, последствия, налични и липсващи 
правила.

Срок: м. декември 
Отг.: председател на Координационния

съвет

3. Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз.
Срок: м. ноември 

Отг.: директор

4. Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от нуждата 
от превенция на тормоза.

Срок: м. октомври 
Отг.: директор, 

ресорен заместник-директор, 
Сашко Камбуров

5. Оптимизиране на процедури за реагиране в ситуации на тормоз.
Срок: постоянен 

Отг.: председател на Координационния
съвет

6. Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в 
ситуации на тормоз.

Срок: постоянен 
Отг.: членове на Координационния съвет 

и класни ръководители

7. Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите 
за противодействие срещу проявите на тормоз.

Срок: постоянен 
Отг.: класни ръководители

8. Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:
- ученик, жертва на тормоз;
- ученик, упражнил тормоз;
- ученици, които помагат и подкрепят тормоза;
- ученици наблюдатели.

Срок: м. октомври 
Отг.: председател на Координационния

съвет

9. Оптимизиране на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, 
насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения.

V. Дейности
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Срок: постоянен 
Отг.: председател на Координационния

съвет

10. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и 
училищно ръководство.

Срок: постоянен 
Отг.: класни ръководители, 

Координационен съвет

11. Провеждане на разговори, беседи с участниците в конфликти и уведомяване на 
родителите.

Срок: при необходимост 
Отг.: класни ръководители, 

ръководство
12. Провеждане на срещи с родителите на пострадали ученици за уведомяване, 

разяснение, обсъждане на мерките за предотвратяване на формите на насилие и изискване 
на съдействие от тях.

Срок: при необходимост 
Отг.: класни ръководители, 

Координационен съвет, 
ръководство

13. Поддържане на Единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в 
училището. Регистърът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, 
наблюдатели, предприети мерки.

Срок: постоянен 
Отг.: председател на Координационния

съвет

14. Анкетно проучване сред учениците в началото и в края на учебната година за 
прояви на тормоз, реакция и отношение.

Срок: м. октомври и м. май 
Отг.: председател на Координационния

съвет
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