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на директора
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І. Основни приоритети в дейността на Основно училище „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг
1. Утвърждаване престижа на училището и запазване имиджа му в общината и областта на училище, в което се реализира високо
качество на подготовка на учениците.
2. Провеждане на ефективна и системна работа за прибиране и задържане в училище на всички подлежащи на обучение, за
намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище ученици, осигуряване на социално сближаване и равен
достъп до качествено образование на децата и учениците от уязвимите групи, децата и учениците със СОП и с хронични заболявания.
3. Образователната политика по най-ефективен начин да съдейства на условията за усъвършенстване на учебния процес, с цел
успешното завършване от учениците на прогимназиалния етап на образование.
4. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите:
Създаване на предпоставки за прилагане и развитие на различни форми на ученическо самоуправление и
самоконтрол;
Осъществяване на целенасочена работа за формиране у учениците на гражданско съзнание и адекватно социално
поведение;
Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за съзнателно и активно участие в училищния
живот;
- Създаване на условия за включване на учениците в различни спортни дейности.
5. Подобряването на резултатите от образованието, ориентирано към прилагане на компетентностен подход.
6. Прилагане на принципите за приобщаващото образование - обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на
учениците.
7. Повишаване квалификацията на учителите и усъвършенстване на професионалните умения на училищния екип, активизиране
и използване творческите способности на преподавателите като специалисти и педагози за постигане на системни резултати в
обучението и възпитанието на интелектуално развити, компетентни и адаптивни, морално и физически здрави, дееспособни граждани
на демократичното общество.
8. Усъвършенстване на финансовото управление при условията на делегиран бюджет и работа по проекти.
9. Съхраняване на етнокултурната идентичност на учениците от малцинствените общности чрез образованието и извънкласните
форми на обучение. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за духовно развитие на подрастващите и създаване
атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
10. Акцентиране върху обучението по български език с цел повишаване на функционалната грамотност на учениците и попълноценната им реализация и интеграция в съвременното общество.
11. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.
12. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане
на допълнителни източници за подобряване на училищните дейности и подобряване на МТБ.
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I.
№

Дейности за реализиране на целите и приоритетите:
Дейности по

Срок

Индикатори за изпълнение
Мерна

Базова

Целева

единица

стой-

стойност

(брой,

ност

Отговорник

Забележк
а

процент)
1

Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система (2013 – 2020)
1.1. Актуализиране на Програмата за
м. септември
брой
М. Борисова,
1
1
превенция на ранното напускане на
Д. Димчев
училище
1.1.1.Анализ и оценка на рискови фактори м. септември
брой
11
11
класни
върху учениците от всяка паралелка
ученици
ръководители
1.1.2 Създаване на екипи за работа с
през годината
брой
20
30
класни
ученици от уязвимите групи и в риск от
ученици
ръководители,
напускане. Запознаване с проблемите и
учители
социалния статус на семействата.
1.1.3.Поддържане на постоянна връзка
през годината
брой
20
30
директор,
между директор, учители, класни
ученици
класни
ръководители и родители за задържане на
ръководители,
учениците в училище.
учители, учители
ГЦОУД
1.1.4.Осъществяване на индивидуална
през годината
брой
25
30
класни
работа със застрашените от напускане
ученици
ръководители,
ученици
учители
1.1.5.Организиране на допълнителна работа през годината % ученици
30%
30%
учители,
с изоставащите ученици – консултации по
по график
зам. директор
учебни предмети.
3

1.1.6.В края на всеки месец представяне на
през годината
писмени доклади от класните ръководители
до директора, в които се посочват
учениците, допуснали повече от пет
неизвинени отсъствия.
1.1.7.Информиране и търсене на съдействие постоянен
от Дирекция „Социални и хуманитарни
дейности” към общинска администрация и
Дирекция “Социално подпомагане”, отдел
“Закрила на детето” при чести отсъствия от
училище.
1.1.8.Включване на ученици в риск от
през годината
напускане и техните родители в училищни
инициативи, събития и празници

% ученици,
допуснали
повече от 5
отсъствия

100%

100%

класни
ръководители

% ученици,
допуснали
повече от 5
отсъствия

100%

100%

класни
ръководители,
зам. директор

брой

50

50

1.1.9.Организиране на благотворителна
акция за подпомагане на социално-слаби
ученици с дрехи, обувки и учебни помагала.
„ По Коледа се случват чудеса”
1.1.10.Извършване на тематични проверки
от директора и заместник- директора за броя
и присъствието на учениците в паралелките
и в групите ГЦОУД.
1.2. Изготвяне анализ в края на първия
учебен срок и при приключване на учебната
година за състоянието и движението на
учениците и броя на напусналите ученици.
1.3. Ефективно реализиране на целодневната организация на учебния процес за
ученици от V до VII клас
1.4.Осигуряване на условия за равен достъп
до образование чрез допълнителни мерки
(безплатни учебници, безплатен транспорт,

м. декември,

брой
благотворителни акции

1

1

класни
ръководители,
отговорници за
организация на
училищни
празници
М. Мехмедов,
класни
ръководители

през годината

Брой
11
проверени
паралелки и
групи
брой
2

20

директор,
зам. директор

2

зам. директор

% обхванати 100%
пътуващи
ученици
% ученици с 100%
осигурени
безплатни

100%

директор, учители
ГЦОУД

100%

директор, класни
ръководители

февруари
юни

през годината

през годината

4

столово хранене и др).

2

учебници и
брой
ученици, за
които
е
осигурен
безплатен
транспорт
брой
1

1.5.Актуализиране на Механизъм за
м. септември
1
Р. Смилкова,
противодействие на тормоза и насилието
М. Мехмедов
между учениците.
1.6.Прилагане на Механизма за
през годината
противодействие на тормоза и насилието
между учениците
1.7. Актуализиране на Програмата за
м. септември
брой
М. Борисова,
1
1
превенция на ранното напускане на
Д. Димчев
училище
Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и
науката (2014-2020г.)
2.1. Създаване на условия за достъп до
през годината
% ученици
0
70%
директор,
националния образователен портал,
учители
електронни помагала с интерактивно
съдържание по всички учебни предмети,
достъп до всички съществуващи електронни
ресурси – електронни учебници,
мултимедийни уроци, образователни
портали, образователни приложения и игри,
вкл. създадени от ученици и учители,
виртуални панорами на известни обекти от
българската история и култура
2.2. Обогатяване фонда на училището от
през годината
брой
60
70
учителите
електронни уроци и нагледни материали,
изработени и апробирани от учителите по
различни учебни предмети
2.3. Използване на електронни уроци,
през годината
процент
35%
40%
учителите
мултимедийни презентации и подходящи
5

филми в часовете по различните учебни
предмети
2.4. Поддържане на уеб-страницата на
училището
2.5. Въвеждане на електронен дневник
3

през годината
през годината

П. Стефанова
брой

0

Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот и плана за 2019 г.
3.1. Осигуряване за безвъзмездно ползване
през
% ученици
100%
на учебни помагала и учебници за
годината
учениците V-VII клас
3.2. Създаване на условия за
през
брой
161
разнообразяване на дейностите по интереси годината
ученици
в групи при целодневна организация на
обучение
3.3. Осигуряване на ресурсно подпомагане
през
брой
19
на учениците със специални образователни годината
ученици
потребности

1

Директор,
учители

100%

директор

190

директор,
учители
ГЦОУД

21

директор,
екипи за
допълнителна
подкрепа
МО езици

3.4. Разработване на училищен план за
действие за изпълнение на Националната
стратегия за насърчаване и развитие на
грамотността
3.5. Разработване на цялостни политики за
обща подкрепа за личностното развитие на
детето и ученика.
3.6. Организиране на обучение на ученици
за участие в ученическите олимпиади

м.септември

брой

1

1

м. декември

брой
ученици

20

50

Класни
ръководители

през
годината

% ученици

15%

20%

3.7. Осигуряване на условия за създаване на
мотивация за развитие и
самоусъвършенстване на педагогическите
кадри чрез организиране на
квалификационни курсове за формиране на
компетентности по приоритетни
направления

през
годината

% обхванати 100%
учители

учители
отделните
предмети
директор

100%

по

6

4

3.8. Информиране и консултиране на м. юни
родителите
за
възможностите
за
продължаване на образованието или за
придобиване
на
професионална
квалификация на ученици със СОП.

% ученици 100%
СОП в VІІ
клас

100%

зам. директор,
класни
ръководители

3.9. Участие на учениците от VІІ клас в м. май
Регионална панорама на професионалното
образование
за
популяризиране
на
професионалното
образование
и
подпомагане избора на професия.

% ученици в 25 %
VІІ клас

30%

класни
ръководители в
VІІ клас

Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства (2015 – 2020)
4.1. Актуализиране на Програмата за
м. септември брой
1
1
В. Станкова
предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на децата и учениците от
уязвимите групи
4.2.Организиране на допълнително
през
брой
30
30
директор
обучение по български език за деца и
годината
ученици
ученици, за които българският език не е
майчин.
4.3. Съвместни изяви на деца от различни
през
брой
120
200
учители
етнически общности за съхраняване и
годината
ученици
развиване на общите и специфичните
традиции:
1. Изложба на изделия, изработени от
природни материали
2. Коледен базар.
3. Ден на толерантността
4. Открит волейболен турнир.
5. Ден на розовата фланелка.
6. Кът на Баба Марта.
7. Познавам пътните знаци и спазвам
правилата за движение - училищно
7

състезание.
4.4. „Малките учители” в помощ на
изоставащите ученици
4.5. Организиране на родителски срещи

5

6

през
годината
през
годината

процент

30%

30%

брой

2

3

4.6. Срещи и разговори с родители за
през
разясняване на взаимните ползи от
годината
образователната интеграция на децата от
етническите малцинства
Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)
5.1.Организиране на информационни срещи през
брой
50 родители
60
с родители за подкрепа на ученици, които
годината
родители
имат проблеми в езиковото развитие.
5.2.Осигуряване на лесен достъп до книги и м. ноември
брой
80
190
до други четива
2019 г.
ученици
ученици
ученици
Организиране и провеждане на кампания за м. март съвместно четене: “Четем заедно” за:
април
 будителите;
2020 г.
 жената;
 патрона
 природата;
 съвременните спортисти.
5.3.Проверка и оценка на четивната
м. септември брой
82 петоклас75
грамотност на учениците в V клас.
ученици
ници
петокласни
ци

учители
ГЦОУД
директор
и
класни
ръководители
класни
ръководители и
учители

учителите по
БЕЛ и класните
ръководители
учителите по
БЕЛ, учителите
в ГЦОУД,
учителите по
ФВС

Сл. Иванова

Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за периода 2015-2020 г.
6.1. Провеждане на разговори, беседи, през
брой
250
240
класните
дискусии за професионалното ориентиране годината
ученици
ученици
ученици
ръководители
на учениците.
6.2.Срещи с представители на гимназии и м. май - юни брой
90 ученици
85 ученици директор, зам.
средни училища от областта и страната за
ученици
директор,
осигуряване на необходимата информация
класни
на учениците от VII клас във връзка с
ръководители
8

7

професионалното ориентиране и избор на
училище.
6.3. Изработване на информационно табло м. май - юни
за
осигуряване
на
достъп
до
предоставените от средните училища
рекламни материали.

на VII клас
брой
ученици

90 ученици

85 ученици

6.4. Посещение в ПГ по транспорт и лека м. май - юни
промишленост с ученици от VII клас

брой
ученици

90 ученици

85 ученици

М. Илиева,
зам. директор,
класни
ръководители
на VII клас
М. Илиева,
К.Атанасова
А. Ахмедова и
класни
ръководители
на VII клас
М. Илиева,
К.Атанасова
А. Ахмедова и
класни
ръководители
на VII клас

6.5. Участие на ученици от VІІ клас във
Третата
регионална
панорама
на
професионалното образование.

м. май

брой
ученици

25
ученици

30
ученици

6.6. Сформиране и дейност на отряд „Млад
огнеборец”

през
годината

брой
ученици

15
ученици

20
ученици

Директор,
М. Минчев

6.7. Сформиране и дейност на „Полицейска
академия”

през
годината

брой
ученици

24
ученици

22
ученици

Директор,
П. Стефанова

Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2019 г.
7.1. Национална програма „Без свободен час в училище” - заместване на отсъстващи учители в училищата
7.1.1. Провеждане на педагогически съвет съгласно НП Брой
1
1
директор,
на училището за приемане на училищна
заседания на
зам. директор
програма за часовете, които не се водят от
ПС
учители специалисти
7.1.2. Утвърждаване със заповед на
съгласно НП брой
1
1
директор,
училищната програма за часовете, които не
заповеди
зам. директор
се водят от специалисти, с теми по
9

гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование
7.1.3. Поддържане и актуализиране на
банката с кадри от заместващи учители от
училището
7.1.4. Възлагане на учебни часове и
изплащане на възнаграждения за реално
проведени учебни часове от заместващи
учители, съгласно правила, утвърдени със
заповед на министъра на образованието и
науката
7.1.5. Изготвяне и подаване в РУО на
документи по НП
7.1.6. Изготвяне и представяне в РУО на
отчет за количествените и качествените
показатели за изпълнение на НП

съгласно НП

брой

1

1

съгласно НП

директор,
зам. директор
директор,
зам. директор

съгласно НП

брой

3

3

директор,
зам. директор
директор,
зам. директор

съгласно НП

брой

1

1

Брой
паралелки
Брой
учители

0

11

директор

0

28

директор

брой

0

11

Класни
ръководители

0

1

директор

75

75

учители

7.2. Национална програма „ИКТ - Средства за електронен дневник”

8.

7.2.1. Въвеждане на електронен
м. септември
Дневник за всички паралелки
7.2.2. Обучение на педагогическите
м. септември
специалисти за работа с електронния
дневник
7.2.3. Провеждане на родителска среща за
м. октомври
запознаване с възможностите на
платформата
Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

8.1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”
8.1.1. Сформиране на училищен екип за м. септември брой
организация и управление
8.1.2. Идентифициране на учениците в риск м. септември брой
от
преждевременно
напускане
на
образователната система и със системни

10

пропуски при усвояването на учебното
съдържание
м. септември брой групи
8.1.3. Сформиране на групи за
осъществяване на обща подкрепа за
личностно развитие на учениците в
съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за
приобщаващото образование чрез
допълнително обучение по учебни предмети
за превенция на обучителни затруднения
и/или за преодоляване на системни
пропуски при усвояването на учебното
съдържание

10

10

учители

8.1.4. Изготвяне на програми и графици за м. октомври брой
ръководители
10
10
провеждането на допълнителното обучение
на групи
8.2. Подпомагане развитието на физическото възпитание и спорта в училищата и детските градини по ПМС №129/11.07.2000 г.
8.2.1. Участие на ученици в турнир,
м.декември
брой
А. Йорданов
посветен на патронния празник на СУ
ученици
28
28
П. Петков
„Н.Й.Вапцаров“, град Суворово
8.2.2. Застраховка „Злополука“ на ученици, м. март
брой
А. Йорданов
включени в представителни отбори на
ученици
20
20
П. Петков
училището
8.2.3. Материално-техническо осигуряване
през
А. Йорданов
на спортни уреди и пособия
годината
П. Петков
9.

Организационно и методическо осигуряване дейността на заместник-директорите и учителите
9.1. Утвърждаване на организация на
м.септември брой
1
1
учебния ден
9.2. Изготвяне на седмично разписание на
м.септември брой
2
2
учебните часовете
м. януари

9.3. Изготвяне на графици за контролни и
класни работи през първия и втория срок

м. септември брой
м. февруари

2

2

директор
комисия за
изготвяне на
седмично
разписание
преподаватели
те по предмети,
11

9.4. Изготвяне на график за провеждане на
консултации по отделните учебни предмети
9.5. Изготвяне на график за провеждане на
час за спортни дейности
9.6. Изготвяне на график за провеждане на
обучението по БДП

м.септември

брой

2

2

зам. директор
зам. директор

м.септември

брой

1

1

учители ФВС

м.септември

брой

1

1

9.7. Изготвяне на Програма за гражданско,
здравно, екологично и интеркултурно
образование
9.8. Изготвяне на План за дейностите по
БДП
9.10. Провеждане на ПС за анализ на
резултатите от входно ниво на знанията и
уменията на учениците, предлагане и
обсъждане на мерки за подобряване на
резултатите
9.11. Провеждане на ПС за анализ на
резултатите от първия учебен срок,
предлагане и обсъждане на мерки за
подобряването им
9.12. Провеждане на ПС за отчитане на
резултатите от учебно възпитателната
дейност през учебната година, начертаване
на превантивни мерки за подобряването им
9.13. Кадрово осигуряване
9.13.1. Утвърждаване на щатно разписание
на длъжностите и поименно щатно
разписание
9.13.2. Определяне на класни ръководители
9.14. Приемане на ПС на документи за
дейността на училището:
9.14.1.Училищни учебни планове

м.септември

брой

1

1

Д. Димчев –
преподавател
БДП
К. Атанасова

м.септември

брой

1

1

м. октомври

брой

1

1

училищна
комисия БДП
директор

м. февруари

брой

1

1

директор

м. юни

брой

1

1

директор

м. септември брой

1

1

директор

м. септември брой

11

11

директор

м. септември брой

7

11

директор, ПС
12

10.

9.14.2.Стратегия за развитие на училището
м. септември брой
1
1
ПС
за периода 2017- 2020 г. с приложени към
нея План за действие и План за
финансиране
9.14.3.Годишен план за учебната 2019/2020
м. септември брой
1
1
ПС
година
9.14.4.Програма за гражданско, здравно, м. септември брой
1
1
ПС
екологично и интеркултурно образование
9.14.5.Годишна училищна програма за
м. септември брой
1
1
ПС
целодневна организация на учебния ден
9.14.6.Правилник
за
дейността
на м. септември брой
1
1
ПС
училището
9.14.7. План за дейностите по БДП за м. септември брой
1
1
ПС
учебната 2019/2020 година
9.14.8. Етичен кодекс на общността
м. септември брой
1
1
ПС
9.15. Актуализиране и съгласуване с
м. септември брой
3
4
директор
представители на синдикалната организация
на правилници, свързани с дейността на
училището
9.16. Приемане на Общо събрание на
директор
документи за дейността на училището:
9.16.1. Система за финансово управление и
м.септември брой
1
1
директор
контрол
9.16.2. Правилник за вътрешния трудов ред м.септември брой
1
1
директор
9.16.3.Правилник за осигуряване на
м.септември брой
1
1
директор
безопасни условия за възпитание, обучение
и труд
9.16.4.План за действия при БАК
м.октомври
брой
1
1
М. Илиева
9.16.5.План за осигуряване на нормален
м.октомври
брой
1
1
директор
учебен процес през зимата на учебната
2019/2020 г.
Вътрешноинституционални дейности за квалификация на учителите и другите педагогически специалисти, определена чрез
проучване на потребността от квалификация и при отчитане на приоритетните теми на РУО и МОН.
10.1. Работни срещи в МО за изработване 05.09.2019 г. % обхванати 100%
председатели
100%
13

11.

12.

на планове за дейностите в обединенията,
учители
на МО
обмяна на добри практики и др.
10.2. Изготвяне на План за квалификация на 09.09.2019 г. % обхванати 100%
100%
М. Илиева –
педагогическите специалисти
учители
главен учител
10.3. Изготвяне на правила за участие в 09.09.2019 г. брой
1
1
М. Илиева –
квалификационната дейност и механизъм за
главен учител
финансиране
10.4. Актуализация на индивидуални карти м.октомври % обхванати 100%
100%
педагогическиза квалификация на педагогическите
учители
те специалисти
специалисти
за
преминати
квалификационни форми
10.5. Включване в планираните от РУО по план на
директор
Търговище обучения за квалификация на РУО
педагогическите специалисти
Търговище
10.6. Отчитане на ПС на План за м. юни
брой
1
1
М. Илиева –
квалификация
на
педагогическите
главен учител
специалисти
10.7. Включване на учители в обучения по
през
брой
9
25
М. Илиева –
национални програми
годината
главен учител
Дейности по прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците
11.1. Приемане на Механизъм за
м. септември брой
1
1
Р. Смилкова
противодействие на тормоза и насилието
между учениците
11.2.
Създаване
на
Училищен м. септември брой
1
1
директор
координационен съвет със заповед на
Директора
11.3. Изработване на правила на поведение до10.10.2019 брой
11
20
класни
и ценности от всяка паралелка
ръководители,
учители
ГЦОУД
11.4. Извършване на „оценка на ситуацията” м. октомври брой
2
2
класни
в началото и в края на учебната година
м. юни
ръководители
11.5. Изготвяне на едногодишен план на м. октомври брой
0
1
В. Асенова
Училищния координационен съвет
Дейности по планиране и реализиране на училищния план - прием
14

12.1. Заседание на Педагогическия съвет за
утвърждаване на план-прием и приемане на
вариант за записване на учениците
съобразно план-приема.
12.2. Съгласуване на план-приема с
Обществения съвет
12.3. Утвърждаване на план-приема
12.4. Издаване на заповед за определяне на
комисия за реализиране на училищния планприем
12.5. Организиране на среща с
ръководствата на I и II НУ за получаване на
информация за учениците, завършили
начален етап на образование, и изготвяне на
приемателни списъци.
12.6. Организиране на родителски срещи с
родителите на четвъртокласниците за
запознаване с условията и реда за записване
в прогимназиален етап на обучение;
12.7. Реализиране на училищния план-прием

13.

30.03.2020 г.

брой

1

1

директор, ПС

30.03.2020 г.

брой

1

1

директор

30.03.2020 г.
15.06.2020 г.

брой

1

1

директор
директор

17.06.2020 г.

брой

1

2

1

2

17.06.2020 г.

17 – 30.06. брой
1
1
2020 г.
12.8. Обявяване в сайта на училището на
През
брой
1
1
свободните места в паралелките
годината
Организиране и координиране на дейностите по провеждането на националните външни оценявания
13.1. Осигуряване достъп на всички
м. май
процент
100%
100%
ученици до НВО в 7. клас, в т. ч. ученици
със СОП
13.2. Изготвяне на заповеди за определяне
м. април-май брой
2
2
на училищна комисия за организиране и
провеждане на НВО.
13.3. Провеждане на работни съвещания на
м. май
брой
1
1
училищната комисия за запознаване със
заповедите, указанията и инструктажите за
организирането и провеждането на НВО в
7. клас

директор,
зам. директор,
класни
ръководители
на V клас
директор

директор,
комисия
директор,
Ф. Османова
директор

директор

директор
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13.4. Изготвяне на анализи на резултатите
м. юни
от НВО по БЕЛ и Математика и набелязване
на мерки за преодоляване на пропуските

14.

брой

Преподавателите по
съответните
предмети в VІІ
клас
Училищен календар за извънкласни дейности, спортни мероприятия и дейности, свързани с традициите и гражданското,
здравното и интеркултурното образование на учениците
14.1 Тържествено откриване на новата
16
брой
250
250
П. Савова
учебна година.
септември
ученици
14.2. Изложба на изделия, изработени от
29 октомври брой
190
190
Учители в
природни материали
ученици
ГЦОУД
14.3. Открит волейболен турнир.
м. октомври брой
40
40
А.Йорданов,
ученици
П. Петков
14.4. Ден на Будителите
31 октомври брой
200
200
Р. Смилкова,
ученици
П.Миленкова
14.5. Екскурзия с учебна цел до град Елена 31 октомври брой
50
М. Петрова,
за учениците от V клас
ученици
В. Асенова
14.6. Екскурзия с учебна цел до град Плевен 31 октомври брой
60
М.Мехмедов
за учениците от VІ клас
ученици
П.Стефанова
14.7. Екскурзия с учебна цел до град Ловеч
31 октомври брой
50
В. Станкова,
за учениците от VІІ клас
ученици
К.Атанасова П.
Петков
14.8. Участие във верига ученически
м. ноември
брой
20
А.Йорданов,
турнири „Малките великани“ – миниученици
П. Петков
волейбол
14.9. Ден на толерантността
16 ноември
брой
200
220
класни
ученици
ръководители
на VI клас
14.10. Седмица, посветена на жертвите от
м. ноември
брой
200
220
УК БДП
ПТП
ученици
14.11. Открит волейболен турнир
м. ноември
брой
50
А.Йорданов,
ученици
П. Петков
14.12. Екскурзия с учебна цел до град Котел м. ноември
брой
25
В. Асенова,
за учениците от V клас
ученици
Сл. Иванова
16

14. 13. Коледен волейболен турнир

м.декември

брой
ученици
брой
ученици

-

50

14.14. По Коледа се случват чудеса –
благотворителна акция за ученици от
социално слаби семейства
14.15. Коледен базар

м.декември

50

80

брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици

150

180

14.16. Коледари в училище

м.декември

190

200

14.17. Коледно тържество

м.декември

190

200

14.18. Освобождението на Омуртаг- 27
януари
14.19. Месец на трезвеността

25 януари

190

200

170

190

14.20. Обесването на Васил Левски

19 февруари

170

190

14.21. Ден на розовата фланелка

28 февруари

190

200

14.22. Кът на Баба Марта

26 февруари

брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици

190

200

14.23. Трети март- Освобождението на
България
14.24. Земята – наш дом –отбелязване деня
на Земята

2 март

190

200

170

190

14.25. Познавам пътните знаци и спазвам
правилата за движение - училищно
състезание
14.26. Патронен празник на ОУ „ Акад.
Даки Йорданов”.

м. април

брой
ученици

30

40

30 април

брой
ученици

200

220

м.декември

м. февруари

22 април

А.Йорданов,
П. Петков
Л. Айетола,
класни
ръководители
Учители в
ГЦОУД
Хр. Лазаров,
Сл. Иванова
Учители в
ГЦОУД
Б. Смилков,
П. Петков
М. Борисова,
М. Расим
К. Атанасова,
М. Илиева
Класни
ръководители
на V клас
Учители в
ГЦОУД
Р.Смилкова, П.
Стефанова
Класни
ръководители
на VІІ клас
Д. Димчев

М.Мехмедов
П.Стефанова
Хр.Лазаров,
П. Миленкова
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14.27. Екскурзия с учебна цел „По пътя на
българските възрожденци” за учениците от
VІІ клас
14.28. Посещение на театрална постановка в
град Търговище за учениците от V клас
14.29. Екскурзия с учебна цел до град
Плиска за учениците от V клас
14.30. Ден на славянската писменост и на
българската просвета и култура
14.31. 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите
за България
14.32. Екскурзия с учебна цел до град
Габрово за учениците от VІ клас
14.33. Екскурзия с учебна цел до град
Балчик за учениците от V клас
14.34. Закриване на учебната година
15.

м. април

брой
ученици

-

25

Р. Смилкова,
М. Илиева

м. май

брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици
брой
ученици

-

25

М. Петрова

-

25

190

200

В. Асенова,
Сл. Иванова
Сл. Иванова

200

220

-

50

-

50

м. септември брой анкети

230

250

класни
ръководители

м. октомври

брой

8

8

директор

м. октомври

брой

1

1

директор

м. октомври

брой

8

8

През
годината

брой

16

16

Ръководители
на групи
Ръководители
на групи

м. май
24 май
3 юни
м. юни
м. юни
м. юни

Ф. Османова,
М. Минчев
М.Мехмедов
П.Стефанова
М. Петрова
М. Борисова
П. Савова
Хр. Лазаров

Групи за занимания по интереси в училище

15.1. Проучване на желанията на учениците
въз основа на анкета, разработена и
приложена от училището
15.2. Сформиране на групи за занимания по
интереси
15.3. Изготвяне на училищна Програма за
заниманията по интереси
15.4. Изготвяне на тематични програми и
графици за заниманията по интереси
15.5. Представителни изяви на групите за
занимания по интереси
Приложения към Годишния план:

1. План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти с вътрешни правила за организацията и провеждането на
квалификационната дейност
18

2. План за контролната дейност на директора
3. План за контролната дейност на заместник- директора
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ», гр. ОМУРТАГ
ул. «Пирин» №12,тел. 0605/ 6-36-38, e-mail:progimnazia_omurtag@abv.bg

Утвърдил:……………….
Теодора Витова
Директор

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ”
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Настоящият план е приет с решение на Педагогически съвет – Протокол №13 от 11.09.2019 година.

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите
специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Важно място във
вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти в ОУ „Акад. Даки Йорданов” имат
сформираните
методически обединения. Методическите обединения в училище са:

Методическо обединение
1.
2.
3.
4.
5.

Езици
Математика и информационни технологии
Обществени и природни науки
Изкуства, Технологии и ФВС
Учители ГЦОУД

Председател
Славка Иванова
Петранка Стефанова
Маринка Борисова
Делян Димчев
Василка Асенова

В началото на всяка учебна година методическите обединения изготвят планове за дейностите си, включващи и различни
квалификационни форми, които стават основата на План за квалификация на педагогическите кадри. Проучването на потребностите от
квалификация се осъществява чрез пряко допитване до учителите, както и по препоръка на ръководството на училището.
I. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ:
1. Самоусъвършенстване на педагогическия персонал чрез различни форми за квалификация.
2. Утвърждаване на методическите обединения като център за вътрешноинституционалната квалификация.
3. Стимулиране на педагогическите специалисти за ефективно използване на съвременни информационни технологии и
въвеждане на иновации в образователния процес.
4. В квалификационни дейности през учебната 2019/2020 година да бъдат включени всички учители по учебни предмети и
учители в ГЦОУД.
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ІІ. ЦЕЛИ:
1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити компетентности в съответствие с професионалния профил на
изпълняваната длъжност
2. Придобиване на нови допълнителни компетентности на педагогическите специалисти
3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист и осигуряване на възможност за планиране
на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие
4.Усъвършенстване организацията на учебния процес с цел постигане на европейско качество на образованието.

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Квалификационната дейност да съдейства за прилагане на методи и подходи за успешното усвояване от учениците на учебното
съдържание по предмети.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване и активно преподаване и обучение чрез обмяна на
педагогически опит.
3. Да се стимулират професионалните изяви на учителите.
4. Осигуряване на актуална информация и ориентиране за възможностите за квалификация.
5. Осъществяване на мониторинг по процесите на квалификация на педагогическите кадри:проверка на актуализирани
Квалификационни карти на учителите, приемане от ПС на отчет за изпълнение на плана за квалификационната дейност.

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1.
2.
3.
4.
5.

Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на педагогическите кадри.
Развитие на ключови компетентности.
Повишаване на професионалната ефективност на педагогическите кадри.
Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от учениците.
Подобряване качеството на образование.

V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
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1. Вътрешноинституционална квалификация:
№

1

2

3

4

5

6

Тема на квалификацията

Целева
група

Форма на
квалификацията

Период на
провеждане

Продължител
ност

Иновативни практики в
образованието

6
учители

Компетентностен подход в
работата на учителите в
ГЦОУД

9
учители
ЦДО

споделяне на
иновативни м. септември
практики

Работа с електронен
дневник

27
учители

методическо
подпомагане м. септември

Стратегии за мотивиране
на учениците за активно
участие в учебния процес

4
учители

споделяне на
иновативни м. октомври
практики

Психическото здраве – найсериозния проблем при
учителската професия

5
учители

лектория

м. октомври

4 часа

Самоподготовката в
ГЦОУД – иновативни

9
учители

дискусионен м. октомври

4 часа

споделяне на м. септември
иновативни
практики

Обучаваща
институция

Организатор
на
квалификацията

Очаквани
резултати

Актуализиране на
информацията и
обменени добри
практики

4 часа

в МО Езици

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

4 часа

в МО ГЦОУД

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

Актуализиране на
информацията и
обменени добри
практики

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

Усъвършенстване
на професионалните умения

в МО
„Обществени
и природни
науки”

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

Актуализиране на
информацията и
обменени добри
практики

в МО
Изкуства,
Технологии и
ФВС

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

Актуализиране на
информацията

ОУ
„ Акад. Даки

По-широко
прилагане на
4

8 часа

4 часа

в МО ГЦОУД

форум

технологии

Гражданското образование
на учениците – инструмент
за създаване на позитивна
училищна среда

4
учители

8

Иновативни подходи за
организация на обучението

6
учители

9

Развитие на групата като
общност и ученическото
самоуправление
Общуването на директора с
учителите като
предпоставка за
сътрудничество

9
учители
5
учители

лектория

м. ноември

4 часа

Намаляване стреса на
учениците, чрез
нестандартни форми и
методи на работа
Иновативни техники при
работа с ученици с рисково

4
учители

лектория

м. декември

4 часа

4
учители

споделяне на

м. януари

4 часа

7

10

11

12

Йорданов”

иновативни
форми и
технологии в
преподавателската работа.

в МО
ОУ
Математика и „ Акад. Даки
Информацион Йорданов”
ни технологии

Усъвършенстване
на професионалните умения

дискусионен
форум

м. ноември

4 часа

споделяне на
иновативни
практики

м. ноември

4 часа

в МО Езици

дискусионен м. октомври
форум

2 часа

в МО ГЦОУД
в МО
Изкуства,
Технологии и
ФВС
в МО
„Обществени
и природни
науки
в МО
Математика и

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

По-широко
прилагане на
иновативни
форми и
технологии в
преподавателската работа

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”
ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

Усъвършенстване
на професионалните умения
Усъвършенстване
на професионалните умения

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

Усъвършенстване
на професионалните умения

ОУ
„ Акад. Даки

По-широко
прилагане на
5

13

14

15

16

17

18

19

20

поведение и ученици
застрашени от отпадане

по
математика и
ИТ

Изграждане на
професионално учителско и
ученическо портфолио
Мястото на
професионалното
портфолио на учителя в
процеса на атестиране
Статут и професионално
развитие на учителя

6
учители

Учителите и родителите –
заедно за успешната
реализация на децата
Педагогически и
управленчески средства за
изготвяне на самооценка на
учителите

27
учители

9
учители
ЦДО
9
учители
ЦДО
5
учители

Грамотностти на
съвременния учител

4
учители

Стрес и справяне със
стреса. Върнаут синдром

6
учители

Съвременни методи за
оценяване на знанията,

4
учители

иновативни
практики

Информацион
ни технологии

Йорданов”

в МО Езици

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”
ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”
ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”
ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”
ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

м. януари

4 часа

м. септември

8 часа

м. януари

4 часа

в МО ЦДО

м. февруари

2 часа

в МО ЦДО

м. февруари

4 часа

методическо
подпомагане
лектория

лектория

дискусионен
форум
лектория

дискусия

м. март

4 часа

лектория
м. март

м. март

в МО
„Обществени
и природни
науки
в МО Езици

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

в МО
Математика и

ОУ
„ Акад. Даки

4 часа

4 часа
дискусия

в МО
Изкуства,
Технологии и
ФВС

ОУ„ Акад.
Даки
Йорданов”

успешни модели,
иновативни
форми и
технологии в
работата
Усъвършенстване
на професионалните умения
Усъвършенстване
на професионалните умения
Усъвършенстване
на професионалните умения
Усъвършенстване
на професионалните умения
Усъвършенстване
на професионалните умения,
обменени добри
практики
Усъвършенстване
на професионалните умения
Актуализиране на
информацията

По-широко
прилагане на
6

21

22

23

уменията на учебните
резултати на учениците

по
математика и
ИТ

Екологично възпитание на
учениците от V – VІІ клас

5
учители

Иновативни практики в
образованието

4
учители

Съвременен модел на
учебно занятие. Планиране
на педагогическата дейност

4
учители
по
математика и
ИТ

споделяне на
иновативни
практики

м. април

лектория

м. април

лектория

м. март

4 часа

4 часа

4 часа

Информацион
ни технологии

Йорданов”

в МО
Изкуства,
Технологии и
ФВС

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

в МО
„Обществени
и природни
науки

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

в МО
Математика и
Информацион
ни технологии

ОУ
„ Акад. Даки
Йорданов”

успешни модели,
иновативни
форми и
подходи,споделян
е на добри
практики
Усъвършенстване
на професионалните умения,
споделяне на
добри практики
Усъвършенстване
на професионалните умения,
обменени добри
практики.
Усъвършенстване
на професионалните умения,
обменени добри
практики.

1.1. За отчитането на вътрешноинституционалната квалификация председателите на методическите обединения представят
на Директора пакет документи, който включва – Приложение 1, Приложение 2
2. Участие в квалификации, организирани от РУО Търговище:
2.1. При идентифицирани потребности от квалификация по преценка на Директора
2.2. При изразено желание от страна на педагогическите специалисти
Приложение: Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационна дейност
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ» гр. ОМУРТАГ
ул. «Пирин» №12,тел. 0605/ 6-36-38 e-mail: progimnazia_omurtag@abv.bg

за организацията и провеждането на
квалификационната дейност
на педагогическите специалисти
в ОУ „Акад. Даки Йорданов”
град Омуртаг

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите правила са изработени на основание Наредба № 15 от 22.07.2019
година, за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, Раздел ІV и са неразделна част от Плана за
квалификационната дейност на ОУ „Акад. Даки Йорданов” град Омуртаг.
2. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес, в който чрез различни
форми на следдипломно обучение се подпомага усъвършенстването и обогатяването на
компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на
изискванията на изпълняваната работа и за кариерното им развитие.
3.Училището създава условия на учителите и другите педагогически специалисти
да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и
чрез самостоятелна подготовка.
ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА
Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията се договарят
между педагогическите кадри и директора по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в
съответствие с Наредба №15 , в която се определя държавният образователен стандарт за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти в системата на предучилищното и училищно образование
ІІІ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
1. Повишаването на квалификацията се осъществява на следните равнища:





национално
регионално
общинско
институционално

2.
Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват от:
 на национално ниво - от Министерството на образованието и науката, както
и от специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
 на регионално ниво - от регионалните управления по образованието, които
разработват годишни планове за квалификация на педагогическите специалисти като част
от годишния план в съответствие с националната и регионалната политика
 на общинско ниво - от общинската администрация в съответствие с
общинската образователна политика и насочени към развитие на ключови компетентности
на педагогическите специалисти.
 на институционално ниво - квалификация се осъществява по план за
квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията и в
съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с
установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране.
3. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:

 по програми на организациите по чл. 43, ал. 2, в не по-малко от 48
академични часа за всеки период на атестиране (от 4 години)
 в рамките на вътрешноинституционалната квалификация, в не по-малко от
16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист
4. В зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията,
квалификацията на педагогическите специалисти е:
 въвеждаща – насочена към усвояване на знания и формиране на умения,
въвеждащи в професията, ориентирана към адаптиране в образователна среда и за
методическо и организационно подпомагане. Въвеждаща квалификация е задължителна
подкрепа за педагогически специалисти:

постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и
училищно образование;

назначени за първи път на нова длъжност, включително и на
длъжност по управление на институцията;

заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и
училищно образование;

заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по
специалността за повече от две учебни години;

при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата
Въвеждащата квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация като работодателят определя в срок до два месеца от встъпването в
длъжност и наставник.

продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и
личностното усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към
кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:
а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни
системи;
б) по професионалния профил на педагогическия специалист;
в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;
г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния
процес;
д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
е) за организационни и консултативни умения;
ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;
з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация
или специализация.
Продължаващата квалификация се осъществява по програми за обучение от
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от
обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, а придобиването на повисока професионално-квалификационна степен или допълнителна професионална
квалификация - от висши училища.
5. Организационни форми на продължаващата квалификацията са:


курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и други;

семинари, професионални педагогически и психологически тренинги,
школи,практикуми, лектории и др.;

специализации, свързани с методическата, педагогическата,
психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна
област или с управление на образованието;

професионално-педагогическа специализация

форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на
резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и
представяне на добри, иновативни практики или постижения.
V. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
1. В ОУ „Акад. Даки Йорданов” има сформирани пет методически обединения:






Езици
Математика и информационни технологии
Обществени и природни науки
Изкуства, Технологии и предприемачество и Физическа култура и спорт
Учители в ГЦОУД

В началото на всяка учебна година методическите обединения си изготвят планове за
квалификация, които стават основата на план за квалификация на педагогическите кадри,
приеман ежегодно в началото на учебната година от Педагогическия съвет и одобряван от
директора.
2. Методи за определяне на потребностите от квалификация:
 Мнения на педагозите, техните желания и нагласи за квалификационна дейност в
определена насока.
 Разработване на програма за квалификация на основата на индивидуални
предложения, предложения на методическите обединения и със съдействието на
синдикатите;
 Определяне на потребностите от квалификация от училищното ръководство,
познавайки статута, потребностите и интересите на всеки преподавател, както и
достигнатото ниво на квалификация;
 Проучване и анализ на документация;
4. Форми за вътрешноинституционална квалификация:









Взаимно посещение на уроци;
Подпомагане на новоназначени учители и такива с по-малък професионален опит;
Провеждане на открити уроци;
Видео прожекции;
Мултимедийно интерактивно обучение;
Дискусии;
Тематични педагогически съвети;
Повишаване на личната квалификация чрез индивидуално учене и
самообразование;

5. Очаквани резултати:

 Усъвършенстване на теоретичната и практическа компетентност на учителите и
обогатяване на техните знания, умения и компетенции по подготовката и
реализацията им в тяхната преподавателска дейност.
 Разгръщане на процесите за организация и управление на дейността на учителите.
 Повишаването на професионалната компетентност на учителите и разгръщането на
нови средства за това ще осигурят възможности за оптимално самообразование и
квалификация.
 Създаване и реализиране на изследователска, изпреварваща и дългосрочна
квалификация за подсигуряване на образователната система с развит човешки
ресурс, материална база и резултатна образователна работа с учениците.

І. На основание КТД за системата на предучилищното и училищно образование
Д 01-100/11.06.2018 година, училището заделя 1,2% от годишните средства за работна
заплата на педагогическия персонал за квалификация.
1. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на
училището.
2. Финансирането на квалификационна дейност на национално, регионално и
общинско ниво се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на
дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност, и др.;
3. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител
надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на
преподавателя, финансирането става с лични средства.
4. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в
квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на
училището, му се предоставя тази възможност.
5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна степен не се заплащат от училището, те са за сметка на учителите
ІІ. Изцяло се финансират следните форми за повишаване на квалификацията:
 квалификация на учители, които ще преподават ново учебно съдържание
 квалификации, свързани с иновационни методи на преподаване
 допълнителна квалификация за изграждане на умения за работа по проекти и
програми в системата на образованието
 квалификация за утвърждаване и развитие на наставничеството с цел
оказване на методическа и организационна подкрепа на новоназначени
педагогически специалисти
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ПРИСЪСТВЕН

СПИСЪК

Тема на квалификацията:
Място на провеждането:
Дата:
Час (от-до)

№
по
ред

Трите имена на участвалия в квалификацията педагогически
специалист

Длъжност

Подпис
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КАРТА
за отчитане на вътрешноинституционална квалификация
за учебната 2019/2020 година

Тема на
квалификационната форма
Организационна форма на
предлаганата
квалификация
Дата на провеждане
Място на провеждане
Време на провеждане в
астрономически часове и
минути
Работни материали

Начален час:
Краен час:
Общо времетраене на формата:
Компютърна презентация
Писмена разработка
Работни листове
Дидактически материали
Други:

Място, където се съхранява
документацията от
проведената
квалификационна форма
Ръководител/отговорник за
провеждане на
квалификационната форма
Участници – общ брой

Потвърдил верността на вписаните данни:
ТЕОДОРА ВИТОВА
Директор на ОУ „Акад. Даки Йорданов”

Дата:
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гр.
ОМУ
РТАГ
ул.»П
ирин»
№12,т
ел.
0605/3
5-50,
36-38
email:
progi
mnazi
a_omu
rtag@
abv.bg

2019/2020 учебна година
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І. ЦЕЛ на контролната дейност :
ОМУ
1. Чрез
осъществяване на цялостен, точен и ефективен контрол в Основно училище „Акад. Даки Йорданов” да се
гарантираРТАГ
прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и на нормативните актове в училищното
образование;
ул.»П
2. Постигане на оптимални резултати в учебно-възпитателния процес;
ирин»
3. Подобряването
на резултатите от образованието, ориентирано към прилагане на компетентностен подход;
№12,т и предотвратяване на преждевременното напускане на училище на ученици от уязвимите групи;
4. Намаляване
5. Превенция
ел. и своевременно отстраняване на пропуски в цялостната дейност на училището;
6. Изграждане на иновативна среда, отговаряща на съвременните условия и непрекъснато променящите се изисквания на
0605/3
обществото;
5-50, работа по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” и водене на проектната документация.
7. Ефективна

36-38

ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ на контролната дейност:
e- на учителите; Организацията на учебно-възпитателната работа на учителите в учебните часове;
1. Дейността
mail: на заместник-директора в училището;
2. Дейността
3. Дейността
progi и ефективността на методическите обединения и училищните комисии;
4. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация;
mnazi на изпити за приключване на учебен срок и година;
5. Провеждането
a_omu на задълженията по идентифициране на учениците в риск от преждевременно напускане на училище;
6. Изпълнение
7. Осъществяването
на обща подкрепа, чрез осигуряване на занимания по интереси и допълнително обучение по учебни
rtag@
предмети за превенция на обучителните затруднения;
abv.bg на правилника за вътрешния трудов ред, правилника за дейността на училището, правилника за осигуряване на
8. Спазването
безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
9. Спазване на утвърдените графици, планове, заповеди и др. в училището.
10. Дейността на обслужващия и помощния персонал;
11. Дейността на административния персонал на училището – Завеждащ административна служба, счетоводител.
12. Воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните отношения с персонала;
13. Снабдяването на училището с учебна и училищна документация, учебно-технически средства и материали;
14. Воденето на техническата и технологичната документация и документацията за материалните и стоковите дейности;
15. Спазването на изискванията за техническата безопасност, охраната на труда и противопожарната охрана от учениците и
персонала;
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16. Спазването на изискванията за трудовата дисциплина и седмичното разписание;
ОМУпо проект на екипите от учители;
17. Работата

18. Изпълнението
на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти от РУО и МОН;
РТАГ

ул.»П

ІІІ. МЕТОДИ на контролната дейност:
ирин» и анализ на педагогическата дейност;
1. Наблюдение
№12,т
2. Беседа;
3. Разговор;
ел.
4. Проучване и проверка на документация;
0605/3 на анкети с учители и ученици;
5. Провеждане
5-50,
6. Самооценка;
7. Социологически
методи – диаграми, таблици.
36-38

e- на контрол:
ІV. ФОРМИ
mail:по спазването на държавните образователни стандарти в образователната институция:
1. Контрол
 progi
Превантивен;
 Текущ;
mnazi
 Тематичен;
 a_omu
Последващ;
2.

rtag@
Контрол
abv.bgпо спазването на ПДУ, КТ, ПВТР, ПБУОТ и други процедури по СФУК на образователната институция:





Превантивен;
Текущ;
Последващ;
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гр.
ОМУпо спазването на държавните образователни стандарти в образователната институция:
V. Контрол
РТАГ
ул.»П
ФОРМА
ПРЕДМЕТ
ОБЕКТ
СРОК
ирин»
НА
ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА
НА КОНТРОЛНА
ПЕРИО№12,т
КОНТРО
МЕТОДИ
ДЕЙНОСТ
НАТА ДЕЙНОСТ
ПРОВЕРКА
ДИЧНОСТ
Л
ел.
Даване на указания,
свързани с 0605/3
Наредба №
5-50,
15/ 22.07.2019
г. за
статута и 36-38
професионалното
eразвитие на учителите,
директорите mail:
и другите
педагогически
progi
специалисти:
mnazi
1.1. Длъжности и
превантибеседа,
септември
учители
Предотвратяване на
функции на a_omu
вен
писмени
2019 г.
последващи грешки в
педагогическите
указания
rtag@
работата на педагогическите
специалисти и
abv.bg
специалисти
професионалните

ЗАБЕЛЕЖКА

профили
1.2. Атестиране на
дейността на
педагогическите
специалисти

превантивен

беседа,
писмени
указания

октомври
2019 г.
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2
Организацията
на
гр.
1 възпитателната
учебно
ОМУ в
работа на учителите
РТАГ
учебните часове:
2.1. Тематична
ул.»П
проверка
„Групите за ирин»
занимания
№12,т
по интереси в подкрепа
на развитиетоел.
на
ключови компетентности
0605/3
на учениците”

5-50,
36-38
e2.2. Тематична
проверка mail:
„ Ролята на часовете
progi от
РП за подготовка на
mnazi
учениците от VІІ клас за
a_omu
НВО”
rtag@
abv.bg
2.3. Тематична
проверка
„Прилагане на
компетентностния
подход в часовете по
БЕЛ в VІ клас”

Ръководители на
групи:
М. Борисова,
М. Расим,
Р. Смилкова

тематичен Наблюдение и
анализ на
занимание в
групите
самооценка от
учителите,
анкетиране на
учениците

Учители ,
водещи часовете
от Раздел „Б” на
учебните
планове на VІІ
клас:
П. Савова,
Св. Йорданова
Учители,
преподаващи
БЕЛ в VІ клас
(Мехмед
Мехмедов)

тематичен Наблюдение и
анализ на
педагогическа
дейност

тематичен Наблюдение и
анализ на
педагогическа
дейност,
самооценка от
учителите,
анкетиране на
учениците

декември
2019 г.
януари
2020 г.

март
2020 г.

февруари
2020 г.

Установяване на
педагогическите умения на
учителя за използване на
подходящи форми и методи
при работата на групите, с
цел усвояване на ключови
компетентности по природни
науки и подпомагане на
професионалното
ориентиране на учениците.
Използвани методи и
подходи, насочени към
овладяване на ключови
компетентности в ИУЧ.
Ролята на часовете от РП за
подготовка на учениците за
НВО.
Установяване на
педагогическите умения на
учителя за усвояване на
ключови компетентности в
съответствие с чл.2 от
Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за
общообразователната
подготовка.
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проверка:
ОМУ
„ Осъществяване
на
РТАГ
обща подкрепа
за
личностно развитие
ул.»П на
учениците чрез групи за
ирин»
допълнително
обучение
№12,т
по БЕЛ за преодоляване
на системни пропуски
ел.
при усвояването на
0605/3
учебното съдържание”
Спазване на5-50,
3 утвърдените36-38
графици,
.
планове, заповеди
e- и др.
в училищетоmail:
и
пълняемост на групите
progi
и паралелките
mnazi
3.1. Планиране
и
провежданеa_omu
на класни и
rtag@
контролни работи

abv.bg

3.2. Пълняемост на
паралелките

3.3. Пълняемост на
групи ЦОУД

Ръководители на тематичен Наблюдение и
групи по проект
анализ на
BG05M2OP001занимание в
2.011-0001
групите
„Подкрепа за
успех”

Учители,
преподаващи в
V, VІ клас
Ученици,
учители, класни
ръководители

Ученици ,
учители ГЦОУД

текущ

текущ

текущ

април
2020 г.

Използвани методи и форми
на работа в групите за
компенсиране на системни
пропуски в
компетентностите на
учениците и повишаване на
мотивацията им за успех

Проверка на
документация

декември
2019 г.
май
2020 г.

Установяване спазването на
съответните графици,
утвърдени от директора.

Социологичес
-ки методи –
диаграми,
таблици

декември
2019 г.
май
2020 г.

Установяване присъствието
на учениците в училище и
отразяването на отсъствията
в дневниците.

Наблюдение,
проверка на
документация

ноември 2019г.
февруари
2020 г.

Установяване пълняемостта
на ГЦОУД и отразяване на
отсъствията в дневниците.
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3.4. Ежемесечнигр.
доклади
на класните
ОМУ
ръководители за
РТАГ
отсъствията на
ул.»П
учениците, извинителни
ирин»
бележки

4

№12,т
3.5. Графици иел.
присъствие на учениците
0605/3
в групите за занимания
5-50,
по интереси
36-38
e3.6. Организация
и
mail:
провеждане на
външното
progi
оценяване в училище
mnazi
a_omu
rtag@
abv.bg
Работа по проект
BG05M2OP001-2.0110001 „Подкрепа за
успех”
4.1. Проверка на
посещението на занятия
в групите

Ученици, класни
ръководители

текущ

Ръководители на
групи, ученици

текущ

членове на
комисии, зам.
директор,
ученици

ръководители на
групи, ученици

текущ

текущ

проверка на
документация
разговор с
класни
ръководители

Декември
2019 г.
Март
2020 г.
Май
2020 г.

Наблюдение,
Проверка на
документация

Декември
2019 г.
Март 2020 г.

Проверка на
документация

юни
2019 г.

Проверка на
броя на
учениците по
време на
занятията,
разговори с
ръководители
те на групи и
с учениците

Ноември
2019 г.
април
2020 г.

Установяване спазването на
ПДУ.

Установяване пълняемостта
на групите и отразяване на
отсъствията в дневниците

Установяване на
изпълнението на заповедите
на директора, инструкциите
и инструктажите за
организиране и провеждане
на външното оценяване.
Установяване посещаемостта
на учениците в групите,
спазване на графика за
провеждане на занятията.
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4.2. Проверка нагр.
документация по проекта

5

ръководители на
групи

ОМУ
РТАГ
ул.»П
ирин»
4.3. Работа с№12,т
ръководители на
електронната платформа
групи, членове
ел.
на проекта
на УЕОУ
0605/3
5-50,
36-38
Проверка на училищна документация:
e.
mail: за
5.1. Учебни програми
Учители,
разширена подготовка
progi
преподаващи
ИУЧ
mnazi
a_omu
rtag@
5.2. Плановеabv.bg
за час на
Класни
класа

5.3. Планове за
дейността на
методическите
обединения

текущ

текущ

Проверка на
сайта
https://podkre
pazauspeh.mo
n.bg/

октомври
2019 г.
юни
2020 г.
през годината

Спазване на изискванията за
водене на документация по
проект BG05M2OP001-2.0110001 „Подкрепа за успех”

Своевременно и коректно
вписване на информацията в
сайта на проекта.

текущ

септември
2019 г.

Установяване спазването на
изискванията на Раздел IV от
Наредба №5/30.11.2015 г. за
общообразователната
подготовка.

текущ

септември
2019 г.

Съответствие на плановете за
ЧК с изискванията на чл.11
от Наредба № 13/21.09.2016
г. и със специфичните
особености на паралелката.

текущ

септември
2019 г

Установяване готовността на
методическите обединения за
началото на учебната година,
акценти и приоритети в

ръководители

председатели на
МО

Проверка на
учебни
програми,
графици,
декларации

8

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ», гр. ОМУРТАГ
ул. «Пирин» №12,тел. 0605 / 6-36-38e-mail: progimnazia_omurtag@abv.bg
План за контролната дейност на директора

гр.
ОМУ
5.4. Класни РТАГ
дневници
ул.»П
ирин»
№12,т
ел.
0605/3
5-50,
5.5. Дневници
в ГЦОУД
36-38
email:
progi
mnazi
a_omu
rtag@
5.6. Ученически
книжки
abv.bg

5.7. Книга за
подлежащите
на задължително

дейността им през учебната
2019-2020 г.
Класни
ръководители

текущ

септември
2019 г.
февруари 2020 г.
юни 2020 г.

Спазване изискванията на
т.17 от Приложение №2 към
чл.7,т.2 от Наредба №8 за
информацията и документите
в
системата
на
предучилищното
и
училищното образование.

Учители в
ГЦОУД

текущ

септември
2019 г.
февруари 2020 г.
юни 2020 г.

Спазване изискванията на
т.18 от Приложение №2 към
чл.7,т.2 от Наредба №8 за
информацията и документите
в системата на
предучилищното и
училищното образование.

Класни
ръководители
на V клас

текущ

септември
2019 г.
(всички класове)
януари 2020 г.
юни 2020 г.

Спазване изискванията на
т.33 от Приложение №4 към
чл.31 от Наредба №8 за
информацията и документите
в системата на
предучилищното и
училищното образование.

Заместникдиректор

текущ

октомври
2019 г.

Своевременно записване на
подлежащите ученици.
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обучение до 16 гр.
години

ОМУ
РТАГ
ул.»П
ирин»
№12,т
5.8. Главна книга
ел.
0605/3
5-50,
36-38
email:
progi
5.9.Книги заmnazi
инструктажи
a_omu
rtag@
abv.bg
5.10. Книга за
контролната дейност на
заместник-директора

Класни
ръководители

текущ

Септември/
октомври
2019 г.
юли
2020 г.

Класни
ръководители,
отговорници за
видовете
инструктажи

текущ

през три месеца

текущ

юни
2020 г.

заместникдиректор

Спазване изискванията на
т.12 Приложение №2 към
чл.7,т.2 от Наредба №8 за
информацията и документите
в системата на
предучилищното и
училищното образование.
Установяване спазването на
изискванията на т.13
Приложение №2 към чл.7,т.2
от Наредба №8 за
информацията и документите
в системата на
предучилищното и
училищното образование.
Установяване спазването на
периодичността на
инструктажите.

Следване плана за
контролната дейност на
заместник-директора.
Спазване изискванията на т.3
Приложение №2 към чл.7,т.2
от Наредба №8 за
информацията и документите
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в системата на
гр.
предучилищното и
ОМУ
училищното образование.
РТАГ
текущ
септември
5.11. Книга за
решенията Секретар на
Спазване изискванията на
ул.»П
2019
г.
на ПС и протоколи
педагогическия
т.1 Приложение №2 към
ирин»от
юли
2020
заседания №12,т
съвет
чл.7,т.2 от Наредба №8 за
информацията и документите
ел.
в системата на
0605/3
предучилищното и
5-50,
училищното образование.
36-38
eVІ. Контрол поmail:
спазването на ПДУ, КТ, ПВТР, ПБУОТ и други процедури по СФУК на образователната институция:
progiна
1.1.Изпълнение
Установяване спазването на
mnazi
постоянен
задълженията при дежурства
правилника за дейността на
Дежурни
1.
a_omu
в коридорите
и ученическия
училището и задълженията,
текущ
учители
стол
определени в длъжностните
rtag@
характеристики на учителите.
abv.bg
1.2.Изпълнение на
задълженията при
придружаване на пътуващи
ученици.

учители
ГЦОУД
Г. Мехмедова,
Я. Борисов

текущ

ноември
2019 г.
февруари
2020 г.

Установяване спазването на
правилника за дейността на
училището и задълженията,
определени в длъжностните
характеристики на учителите в
ГЦОУД.
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1.3. Изпълнение
гр.на
задълженията при
ОМУ
организиране и провеждане
РТАГ
на походи, екскурзии,
ул.»П
спортни състезания

2.

3.

4.

5.

ирин»
№12,т
Спазването на трудовата
ел.
дисциплина и
0605/3
изискванията
за
5-50,
седмичното разписание и
36-38на
дневния режим
институцията.
eВоденето mail:
и съхраняването
на документацията
progi по
трудово-правните
mnazi
отношения с персонала
a_omu
rtag@
Снабдяването
на
abv.bg
училището
с учебна и
училищна документация,
учебно-технически средства и материали
Проверка на издадените
удостоверения за завършен
VІІ и съответствието им с
попълнената училищна
документация

текущ
Учители,
ръководители

Педагогически
персонал

съобразно
графика на
мероприятията

текущ
постоянен

текущ
Завеждащ
административ
на служба

ноември
2019 г.
юли
2020 г.

Установяване спазването на
изискванията за оформяне на
документите и инструкциите
за безопасност при
организиране на
мероприятията.
Установяване спазването на
изискванията на КТ,
Правилник за БУВОТ,
седмичното разписание и
дневния режим на училището.
Установяване спазването на
изискванията на КТ и други
нормативни документи за
водене и съхраняване на
документацията.

текущ
септември
2019 г.

ЗАС,
класни
ръководители
Класни
ръководители
на VІІ клас

Обезпеченост
на
учебновъзпитателния
процес
с
необходимата документация.

текущ
юни
2020 г.

Установяване спазването на
Наредбата №8/11.08.2016 г.
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6.

Воденето на гр.
техническата и
технологичната
ОМУ
документация и
РТАГ
документацията за
ул.»П
материалните
и стоковите
дейностиирин»

ЗАС,
счетоводител,
финансов
контрольор

текущ

постоянен

Спазване на СФУК

№12,т
ел.
0605/3
5-50,
36-38
email:
progi
mnazi
a_omu
rtag@
abv.bg
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