РАЗДЕЛ І.

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Априлово е учебно
заведение с над 120 годишна история. За нашето училище са характерни освен
изисквания за компетентност по всеки учебен предмет, също и изисквания за
общи компетентности.
Главен предмет на дейността на училището са обучението, възпитанието
и развитието в зависимост от възрастта на учениците, постигнатото ниво на
обучаемост, интеграция , интереси, потребности, възможности.
В училището се обучаваха 97 ученици, разделени в шест паралелки.
С всяка следваща година пропуските и трудностите нарастват. По – голямата
част от учениците са от съседните села - Петково, Гайтанево, Белопопци,
Столник, Елешница и от гр. Елин Пелин. Цялостната дейност на ОУ„Св. Св.
Кирил и Методий” през учебната 2014 - 2015г. протече съгласно залегналите в
годишния план цели и задачи. 95 % от учениците са от ромски произход, а
половината от тях живеят в не много добри условия. Учениците, които
постъпват в първи клас нямат необходимата училищна готовност поради не
посещаване на детска градина. Двуезичната среда, в която живеят децата, както
и занижения родителски контрол също затруднява образователновъзпитателния процес.
Въпреки трудностите, съществено значение за постигнатите резултати
в училището има създадената система за организация по всички видове
дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и
непрекъснатост на УВП. Правилното планиране на УВП бе решаващо условия
за усъвършенстването на качеството на организацията, структурата и
методиката на обучение в училище.
Дребните прояви на учениците, които нарушаваха реда в училището бяха
отстранявани и годината приключи без сериозни противообществени прояви.
Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите
неизвинени отсъствия е проблем на педагогически колектив. Учителският
колектив има възможности да се справи и да решава възникналите проблеми.
Всички отговорно отстояваха професионалните си ангажименти и им беше
предоставена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на УВР.
През настоящата учебна година плановата дейност ще се осъществява на
основата на анализа на работата на училището за учебната 2014 - 2015г. При
разработването на анализа всеки преподавател се придържаше към
определената схема:

-

постановка на целите и задачите;
реализация на целите и задачите;
изводи;
предложения за подобряване на образователните дейности в
училището;

В резултат на направените анализи за 2014 - 2015година, бяха формулирани
следните положителни резултати:
- подобрена организационно- управленска структура;
- намалял брой безпричинни отсъствия;
- намаляване % на отпадналите ученици;
- подобрен микроклимат в училище;
- промяна на негативната нагласа и повишено доверие на родителите
към училището;
- популяризиране училищните дейности чрез публични изяви и
участие в олимпиади и конкурси;
и групи проблеми:
- оптимизиране на образователните дейности и управлението на
училището, изменение на начина на действие и стила на мислене, който е
свързан с тях;
- превръщане на училището в център на социални взаимоотношения;
Необходимо е:
 Да се повиши квалификацията на учителите и придобиване на
практически умения за работа в мултикултурна среда;
 Да се повиши училищната адаптация и мотивацията за учене, чрез
включване на иновационни методи на работа / презентации, компютърни
уроци, ролеви игри и др./ и показване на практическата приложимост на
изученото учебно съдържание, най - вече в начален курс ;
 Организиране на класната стая и учебната среда така, че тя да се
превърне в благоприятна и стимулираща;
 Използване на елементи от обучението по СИП »Фолклор на етносите« за
подпомагане придобиването на знанията и уменията на децата от ЗП;
 Прилагане подхода «Връстници помагат на връстници» - ученици с
показали добри резултати да се включат като ментори на ученици с
проблеми с отпадането.
 Завишаване контрола при използване на компютърния кабинет от
отговорното лице - статус на наличните компютри, необходимост от
профилактика и ремонт, необходимо е разработване на ефективна методика
за ползване и контрол на компютърния кабинет;
 Заниманията по самоподготовка да се разнообразят с прилагането на
нестандартни методи на работа, занимателни игри,ролеви игри и др, които
да разнообразят часовете и да улеснят възприемането на учебното
съдържание;
 Заниманията за самоподготовка да се използват най - вече за допълване
на пропуските в усвояване на учебното съдържание;

 Да се усъвършенства работата с нуждаещите се ученици чрез
допълнителни занимания от преподавателите по предмети;
 Да се определят конкретни правила в клас, да се прилагат стимули за
постигнат определен резултат или да се налагат санкции при нарушаване на
правилата;
 Да се разработят ясни и еднакви критерии за оценка знанията на
учениците;
 Да се засили контролната дейност във всички направления.
 Да се засили контрола по обхващане на децата след приключване на
учебните часове и обхващането им от възпитателите, с цел недопускане на
ситуации на безконтролно поведение на учениците;
 Възпитателят на ПИГ организира обедното хранене на учениците от
начален курс.
 Дежурният възпитател организира обедното хранене на учениците от
прогимназиалния етап, отговаря за обхващането на учениците до
започване на следобедните занимания.
 Пълно обхващане на учениците от начален курс и недопускане на
своеволно напускане на учебни занимания .
 Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се
привлекат възможно по-голям брой родители, съпричастни към
училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за
приобщаване на родителите към училищния живот;
 Да се учреди Училищно настоятелство с участието на учители, родители,
и общественици;
 Да се зачестят домашните посещения, с цел сближаване със семействата
и увеличаване на доверието към училището.
 Да продължи прилагането на гъвкав и нетрадиционен подход при
наличие на противообществени прояви и продължаване активната
дейност на училищната комисия за превенция на противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни;
 Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 Да се засили контролната дейност във всички направления.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и
поведение, способни за ефективна обществена реализация и социализация.
Формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА
УЧИЛИЩЕТО
1.
2.
3.
4.

Възпитание и изграждане на умения за общуване;
Ограмотяване на учениците;
Приобщаване на родителската общност;
Повишаване на професионалната квалификация на учителите.
ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Априлово като
конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални
и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и
реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия
колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни личности,
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.
Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания
и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната
среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие
срещу проявите на агресивност и насилие.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО:
Осигуряване на обучение и възпитание на учениците в съответствие
с обществените потребности и индивидуалните им способности и
очаквания за успешна интеграция и реализация в гражданското общество.
Система от подцели на училището:
1. Поставяне личността на ученика в центъра на образователните
взаимодействия;
- развитие на потенциалните способности на учениците тяхното
отношение към ученето;
- отчитане на индивидуалните особености на учениците;
- осигуряване на морална и материална поддръжка на учениците;
2. Интеграция чрез образование посредством:
- преодоляване процесите на затруднена адаптация на учениците от
първи клас;
- търсене на адекватни за възможностите на учениците със СОП и
обучителни трудности стратегии на учене за повишаване на качеството на
усвояване на преподавания материал;
- създаване на възможности за допълнителна специализирана
квалификация на учителите;

3. Оптимизиране на взаимодействието със социално - икономическата
среда. Реализиране на принципа „Училище и семейство - отговорни заедно за
резултатите от обучението и възпитанието на децата”:
- установяване на социален диалог „семейство - училище” –
организиране и подпомагане обучениено на родителите по въпросите на
възпитанието и развитието на техните деца;
- предприемане на мерки за решаването на проблемите на
живеещите в неблагоприятна среда деца, деца, застрашени от отпадане от
училище, деца с проблеми в общуването;
- активизиране родителската общност в организацията и
провеждането на класни и училищни мероприятия;
4. Рационализиране на задачите и формите на работа на Училищната
комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни;
- да се сведат до минимум проявите на насилие, бягствва от учебни
занятия, кражби и др.;
- отстраняване на причините , пораждащи негативни прояви в
училище чрез подобряване вътрешния ред и дисциплината;
- системна индивидуална работа с ученици, извършители на
противообществени прояви;
- включване на учениците в определени дейности с превантивен
характер, обучение на връстници от връстници;
- координиране на дейността на комисията с държавните и
обществени органи, имащи отношение към работата;
- възпитание у учениците на коректни и толерантни
междуличностни взаимоотношения;
5. Привеждане на квалификационната дейност в съответствие с
изискванията на нормативните документи;
- поставяне на личността на учителя като основен фактор за
радикална промяна в управлението на училището;
6. Реализация на контролната дейност в условията на развитие на
училището като интелектуална система.Осъществявания контрол да води до
балансирано разпределение на отговорностите на различни нива, осигуряване
на реално участие в процеса на вземане на решение по управлени ена
училището и образователните дейности на всеки член на училищната общност;
7. Формиране на училищна култура, утвърждаване и развитие на
училищните ценности:
- формиране на чувство за идентификация на всеки член на
училищната общност с училището;
- стимулиране на участието на учениците в пресъздаването на
традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически
ценности;
- отбелязване на годишнини, религиозни и официални празници;

ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩЕТО
1. Повишаване мотивацията за учене чрез включване на иновационни
методи на работа – ( мултимедийни уроци, презентации, ролеви игри ) и
наличните пособия. Да се промени структурата на традиционния урок.
2. Разширяване и задълбочаване работата с изоставащите ученици чрез
допълнителни занимания;
3. Включване на повече ученици в извънкласни дейности чрез
организиране на занимания по интереси.
5. Осигуряване на необходимите материали за работа;
6. Включване на учениците със СОП в училищни и регионални
мероприятия;
7. Повишаване родителската активност чрез включването им в
планирането и организацията на училищните мероприятия;
8. Провеждане на ежемесечни срещи с родителите и домашни посещения.
9. Организиране помощ и подкрепа на семействата в най-тежко
материално състояние;
10. Включване на учителите в квалификационни курсове по тяхно
предпочитание;
11. Организиране на вътрешно — училищна квалификационна дейност;
12. Разработване и участие в проекти и набиране на дарителски средства.
13. Включване на учители, ученици и персонал с доброволен труд за
обновяване на материалната база и почистването на училищния двор;
14. Участие в училищни, общински, регионални и национални
мероприятия;
15. Рекламна дейност – изработване на брошури, визитки, уебстраница,
летописна кника, публикации в пресата.
РАЗДЕЛ ІІІ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
№

Дейности

Срок

Отговорник

Административна дейност
1.

2.

Изготвяне на Списък - Образец 1 за
учебната година

27.09.2015г.

Изготвяне планове на постоянните комисии

18.09. 2015г.

Изготвяне график за втори час на класа.

16.09.2015г.

Директора
Членовете на
Постоянните
комисии
Директора

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Изготвяне на седмичното разписание,
съобразено с Наредба 24 на МЗ и
утвърждаване от РЗИ – София
Изготвяне на график за провеждане на
допълнителна работа с изоставащите
ученици
Изготвяне на тематичен работен план по
предмети, съобразени с спецификата на
училището и на плановете на класните
ръководители
Оформяне на необходимата документация
относно функционирането на помещението
за хранене съгласно предписанията на ХЕИ
Преглед на задължителната документация за
началото на учебната година
Изготвяне на график за допълнителна работа
с нуждаещите се ученици

9.

Планиране на броя на постъпващите
първокласници и на необходимата учебна и
училищна документация
10. Провеждане на тематични проверки на
дейността на учители, възпитатели и
помощен персонал.

17.09.2015г.

Временна
комисия

18.09.2015г.

Учителите
по предмети
и кл. р-ли
Учителите
по предмети
и кл.р-ли

18.09.2015г.

м. септември
2015г.
м. октомври
2015г.
18.09.2015г.

м. април
2016г.
съгл. графика
за контролна
дейност

Директора
Временна
комисия
Преподавате
лите по
предмети
Начални
учители
и Директора
Директора

Учебно-възпитателна дейност
1.

Изготвяне на учебните програми за ЗИП и
СИП и представянето им за съгласуване от
старшите експерти на РИО – София - регион
и съответно утвърждаване от директора на
училището.

07.09.2015г.

учителите

2.

Обновяване и поддържане на електронна
банка с презентации и електронни уроци;

Постоянен

3.

Ежедневно регистриране броя на
отсъствията през учебната година.
Провеждане на допълнителна работа с
нуждаещите се ученици;

Постоянен

Преподават
ели по
предмети
Класните
р-ли
Преподават
ели по
предмети
30.09.2015г.

4.

5.
6.

Определяне на ясни и конкретни правила в
клас с участието на ученици и родители;
Стимулиране ученическата активност чрез
училищни съревнования:

По график

Кл. р-л
Кл. р-ли

До 25. число
на месеца

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

- ученик на месеца;
- ученик на годината;
- ученически състезания
Стимулиране родителската активност чрез
ПС
мес. май
номиниране на най- активен родител;
2016г.
Провеждане на открити уроци „Отворени
Преподавате
По график
врати”
ли
Организиране на среща с родители, кметове,
Училищен
социалните служби и НПО;
екип
Поддържане чистотата на училищния двор
постоянен
Хигиенист
Провеждане на срещи - разговори с
Един път
Кл.р-ли
родителите и домашни посещения
месечно
Учредяване на училищно настоятелство с
ПС
участието на учители, родители, ученици и мес. октомври
общественици;
Засилване връзките между учители и
ежедневен
Учители и
възпитатели за осъществяване на контрол
възпитатели
върху самоподготовката на учениците;
Организиране на здравна беседа
мес. ноември
Кл. р-ли
Включване
на
преподавателите
в
квалификационни курсове за повишаване на
По график
Директора
личната им квалификация
Набиране на дарителски средства за
обновяване на МТБ и осигуряване на обяд
Постоянен
Училищния
екип
Участие в училищни, регионални и
Съгл. календ.
национални мероприятия според
план на
Училищния
календарния план на творческата комисия на
комисията
екип
училището.

18. Разработване и участие в проекти

Постоянен

Училищния
екип

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ
1.

2.

Сформиране на клубове:
- Клуб „Фолклор на етносите”
Организиране на извънкласни мероприятия:
- учебни екскурзии;
- пикник с родителите;
- училищен конкурс „Нашата
семейна рецепта” и др.
5. Училищен спортен календар
2 Спортни празници
- Зимен спортен празник – м. януари 2016 г.

В. Таскова
Д. Петрова
Л. Коцева

-Общински спортен празник - м. май 2016 г.
Отг.: Петрана Реджова преподавателите по ФВС
6. Контролна дейност
Контролната дейност на училището се осъществява по изготвен план за
контролната дейност на директора който е неразделна част от годишния план.
7. Гражданско образование и възпитание

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Същност
Гражданското образование и възпитание се осъществява като система от
дейности, насочени за формиране нагласи у учениците и създаване модели на
поведение за активно и ангажирано участие в демократичните процеси,
протичащи в страната.
2. Насоки
Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно
взаимодействие със социалната среда
Участие в демократичните процеси.
Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения.
Уважение към гражданските права и отговорности.
3. Реализиране
- Чрез учебното съдържание на общообразователните учебни предмети;
- В часа на класа;
-В часовете по задължително избираема и свободно избираема
подготовка;
- В извънкласни и извънучилищни форми на работа;
- Чрез проекти, разработени от учители, ученици и педагогически съвет;
- Чрез правителствени и неправителствени организации
4. Акценти
- Здравно образование
- Превенция на зависимостите /наркомании, алкохол, тютюнопушене/
- Сексуално образование и превенция на СПИН
- Умения за решаване на конфликти и водене на спорове
- Професионално ориентиране
- Образование и възпитание за околната среда и опазването й
- Физическа култура и спорт
- Противодействие срещу проявите на насилие и агресивност
- Безопасно движение
- Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи и пожар
ІІ. ЦЕЛ

Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата,
изпълнение на задълженията и поемане на отговорности като членове на
обществото

ІІІ. ЗАДАЧИ
1. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и на
готовност за участие в общоучилищния живот
2. Подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на
екологична култура
3. Свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален
път на развитие и реализация
4. Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците,
възпитаване на инициативност и подготовка на пълноценен начин на живот
5. Противодействие срещу агресивността, насилието и обществения
нихилизъм за ред и сигурност в училище
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. Възпитаване на дисциплинираност и гражданско поведение чрез:
а) Цялостната учебна, извънкласна и извънучилищна дейност
Срок: постоянен
Отг.: кл.р-ли и директора
б) Спазване на училищния правилник
Срок: постоянен
Отг.:кл.р-ли и директора
в) Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на
възпитание, обучение и труд в училището
Срок: постоянен
Отг.: кл.р-ли
г) Въведена на традиция за дежурства на ученици в училището
Срок: постоянен
Отг.: кл.р-ли и възпитатели
д) Провеждане на часа на класа на базата на изготвен план за провеждане
на час на класа с участието на учениците
Срок: постоянен
Отг.: кл.р-ли
2. Възпитаване на национално самочувствие и общочовешки ценности и
добродетели и продължаване на националните традиции:
а) Да се честват всички национални и училищни празници
Срок: по изготвен график
Отг.: комисията по тържества,

кл.р-ли
б) Да се спазват задължителните символи на българското училище –
национално знаме, държавен химн, училищно знаме
Срок: постоянен
Отг.: директора
3. Здравно образование и екологично възпитание на учениците
а) Да се вземат съответните теми в час на класа
Срок: постоянен
Отг.: кл.р-ли
б) Да се провеждат беседи с учениците съвместно с медицинското лице в
училище
Срок: м.ноември
Отг.: директора
в) Да се проведат туристически излети и екскурзии
Срок: по график
Отг.: кл.р-ли и учители по ФВС
г) Да се озеленят вътрешният интериор на училището и училищните
дворни площи
Срок: м.ноември и март
Отг.: помощен персонал
4. За развитие на физическата дееспособност на учениците
Да се изготви годишна програма за физическа култура на учениците и
спортно - състезателен календар за провеждане на: масов училищен спорт,
спортни празници и състезания, ученически игри по футбол и народна топка,
училищни и между училищни турнири, зимни състезания и др.
Срок: съгл.спорт.календар
Отг.: учителите по ФВС

5. За стимулиране на творческата активност на учениците и развитие на
техните интереси и възможности:
а) Да се изготвят училищни изложби
Срок: по график
Отг.: комисията по тържествата
б) Да се участва в регионални и национални конкурси
Срок: съгл.год.план
Отг.: кл.р-ли
в) Да се провежда допълнителна работа с учениците
Срок: постоянен
Отг.: кл.р-ли и учители

г) Да се формират групи за извънкласни дейности, съобразно интересите
на учениците и техните желания
Срок: м.септември
Отг.: Св.Глигорова
В.Таскова

д) Да се организират различни състезания за учениците по сръчност, по
знания от отделни области, по подреждане на цветя и др.
Срок: съгл.год.план
Отг.: комисията по тържествата и кл.р-ли
V. КОНТРОЛ
1. Контролът по провеждане на възпитателната работа се осъществява от
директора на училището
2. На контрол подлежи цялостната възпитателна дейност, съгласно
настоящия план и плана за контролната дейност на директора
3. Резултатите от изпълнението на плана се отчитат на заседание на
педагогическия съвет

