СОУ ”Св.св. Кирил и Методий” с.Сатовча, облaст Благоевград
2950 с. Сатовча, тел./факс: 07541/ 21-44, тел.: 21-17, e-mail: sou_satovcha@abv.bg

Утвърждавам:………….
/Джеват Дунчев /

ДИРЕКТОР НА СУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с.Сатовча

ГОДИШЕН

ПЛАН

НА СУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. САТОВЧА
ЗА УЧЕБНАТА 2017 /2018 година

І. Мисия:
Мисията на СУ “Св.Св. Кирил и Методий” с.Сатовча е да образова и възпитава децата в училищна възраст от
Сатовча и околните села, като създава условия за развитие на индивидуалните им способности,осигуряване на равно
поставеност, качествено образование и формиране на демократични ценности, модерно европейско мислене.

ІІ. Цели:
1. Въвеждане и изпълнение на ДОИ и учебни стандарти по отделни предмети чрез учебната и извънкласната дейност.
2. Усъвършенстване методите и форми на работа с децата,формиране на ключови компетенции”Европа 2020”.
3. Подобряване и изграждане на механизми за опазване на училищната среда и УТБ.
4. Реализиране на дейности в дух на толерантност, гражданско поведение и европейско мислене.
5.Усъвършенстване на организационната структура, култура и умения на учителите и учениците
6.Включване на ученици в разработването, планирането и изпълнението на дейностите.

ІІІ. Приоритети в дейността на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий” през учебната 2017/ 2018
година
 Подготовката, организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити в ХІІ клас и външното оценяване
на учениците в ІV- VІІ клас
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 Повишаване качеството на подготовката на учениците чрез разгръщане инициативността и активността на
педагогическия състав и ученическия колектив
 Осигуряване на възможности за развитие и изява на интересите и способностите на учениците, както в рамките на
отделните часове, така и в различните видове избираема подготовка и спортни мероприятия, организирани в училището.
Превантивна дейност за намаляване броя на отпадналите ученици и неизвинените отсъствия
 Разработване на критерии за обективна оценка на резултатите от работата на учителите при системата на
диференцирано заплащане-цялостно представяне
 Утвърждаване10-те правила за учителите и учениците, влияещи върху оценката.

ІV. Ръководни документи
Педагогическата дейност в училището и организацията на учебния процес се осъществяват в съответствие
с основните нормативни документи за системата на средното образование:
1.
Закон за предучилищно и училищно образование
2.
Правилник за приложение на ЗНП.
3.Инструкция №2 на МОН от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” и “възпитател”.
4.Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.).
5. Наредба № 2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната
просвета.
6.Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на
персонала в системата на народната просвета.
7.Утвърдени учебни планове.
8.Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
9.Правилник за устройството и дейността на СУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Сатовча за учебната 2017/2018
година.
10. Вътрешни правила за работна заплата в СУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Сатовча.
11.Колективен трудов договор.
12.Списък -Образец №1 за учебната 2017/2018година.
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13.Активна работа за достигане на ключови компетентности сред учениците, произтичащи от Лисабонската
стратегия.

V. Задачи, дейности, срокове, отговорници, очаквани резултати

Цел 1. Да се осигури въвеждането и изпълнението на ДОИ и учебни стандарти по отделни предмети чрез учебната и
извънкласна дейност.
Задачи

Задача 1:
Запознаване с нормативните
документи в образованието
и Държавните
образователни изисквания
по предмети.

Дейности
Дейност 1: Провеждане на
заседание на ПС на тема: “
Изменение и допълнение в
Наредбите и Правилниците
на МОН, нови нормативни
документи”
Дейност 2:Диференцирано
заплащане на учителите
Дейност 3: Изготвяне и
утвърждаване на Учебните
програми и Тематичните
планове по предмети: ЗП,
ЗИП,РП

Дейност 4: Изготвяне и
утвърждаване на списък с
учебниците, по които ще се

Време на
провеждане
Септември
Февруари
Май

Октомври
Септември

Отговорници
Директор
ПДВУД

Директор
Комисия
Директор
Учителите по
предмети

Очаквани резултати
Запознаване на учителите с измененията в
нормативни документи

Изготвяне на нови разпределения, съобразени с
учебните програми на МОН.
Умения за планиране,съпричастност и отговорност

Септември

ПДУВД
Учителите по

След внесени мотивирани предложения на
преподавателите на ПС да се изготви цялостен
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Задача 2: Оформяне на
училищната документация :
правилно и коректно
оформяне и съхранение.

обучават учениците от I - XII
клас в СУ с.Сатовча
Дейност 5: Използване на
Интернет- ресурси
Дейност 1: Оформяне на
заповедна книга, протоколна
книга, книга за подлежащи,
дневници, бележници
Дейност 2: Текуща и срочна
проверка на училищната
документация

предмети

списък

Октомври

ПДУВД

СептемвриОктомвритекуща през
годината

ПДУВД
Технически
изпълнител
Класни
ръководители
ПДУВД
Комисия по
документация

Навременно и адекватно информиране
Разпоредбите да се прилагат в срок
Правилно и коректно оформяне на учебната
документация

Текуща,
СептемвриЮни

Правилно и коректно оформяне на учебната
документация

Цел 2. Да се усъвършенстват методите и формите на работа с децата
Задачи

Дейности

Задача 1: Повишаване квалификацията на
учителите.

Дейност 1: Участие на
учители в квалификационни курсове.
Дейност 2. Провеждане
на вътрешноучилищни
обучения на тема:
- Превенция на
агресията
- Повишаване на
мотивацията за
учене.Фактори и
мотивационни модели.

Време на
провеждане
Текущопрез цялата
учебна
година

Отговорници
Директор
ПДУВД
Гл.учител

Ноември

Гл.учител
Н.Бурова

Февруари

Директор

Очаквани резултати
Да се усъвършенства организацията на
работа в час чрез нови форми и методи.
По-висока степен на усвояване на
знанията от учителите и oбмяна на
добри практики.

Октомври
-Ученическо портфолиотехнология за оценяване
на постиженията на

Учители в ЦФО
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ученика

септември
Учители по ИКТ

-Повишаване на
уменията по ИКТ
Задача 2: Дейността на Методическите
обединения да бъде подчинена на
основния приоритет на СУ- Сатовча за
подготовка, организация и провеждане на
държавните зрелостни изпити и външно
оценяване при учениците от ІV , VІІ клас

Дейност 1: Провеждане
на заседание на МО и
набелязване отчет на
дейности за изпълнение
през учебната година.
МО : “ Начално
образо-вание”.
-Формиране на умения
за четене с разбиране у
учениците от 1 до 4 клас

15-30
октомври
2015г

Директор
Председатели на
МО

Постоянен

Учители в начален
етап

МО: “ БЕЛ, чужди ези- Постоянен
ци, обществени науки и
гражданско образование”.
-Съвременни
интерактивни техники и
методическото
им
приложение
в
обучението по български
език и литература.
-Визуални помощни
материали.Техники за
запомняне при
изучаване на чужд език.
- Национално състезание
по правопис на
английски език
“Spelling Bee”
МО:
”Природоматематичес

Октомвримарт

Постоянен

Ефективна дейност на методическите
обединеия. Заседания, работни срещи,
планирана дейност, мероприятия,
отчетност

Учители по
предмети

Учители по
английски език

Учители по
предмети

Критерии и скали за обективно
оценяване
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Задача 3: Участие на учители и ученици в
разработване на проекти по оперативни
програми на МОМН, национални и
международни

Задача 4: Участие на учениците в
планирането и организирането на
дейностите.

ки дисциплини”
-Разработване на
система от практикоприложни задачи.
-Развитие на
алгебричното мислене у
децата.
-Методи и техники за
оценяване на
постиженията на
учениците.
МО „ Музика,
Технологии и
предприемачество
техника, физкултура и
спорт, изобразително
изкуство”
Изработване на
мотивационни модели за
работа с учениците в
часовете по физическо
възпитание и спорт
изобразително изкуство
и музика
Дейност 1: Да направим
училището
привлекателно за
учениците

Дейност 1: Избор на
Ученически съвет по
класове,избор на
Училищен ученически
съвет
Дейност 2: Учил. ръко-

Учители по
предмети

Текущ

СептемвриОктомври

Директор
Д.Дунчев
Н.Коемджиева
Всички учители

Информираност и участие

ПДУВД
Класни
ръководители

Да се планират дейности от самите ученици, да се обучават за работа в екип със
съдействието на кл.р-ли

Изпълнение на дейности, предвидени по
проекти
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водство, съвместно с
УУС да изгради форми
за извънкласна дейност
според интересите и
нуждите на учениците
-Изработване и
приемане на план

Октомври

Директор
ПДУВД
Гл. учител
Нели Бурова

Ангажиране на свободното време на
учениците. Повишени резултати
Да се планират мероприятия и дейности
от самите ученици,с цел да се научат да
работят в екип. Отговорност и
съпричастност от класните
ръководители

Цел 3. Да се подобрява и опазва училищната среда
Задачи

Дейности

Задача 1: Разработване
на механизъм за
осигуряване на
безопасността на децата в
района на училището в
учебно и извънучебно
време

Дейност 1:Изготвяне на
механизъм на действие за
осигуряване на
безопасността на децата в
района на училището в
учебно и извънучебно
време
Дейност 2:Поемане на
отговорност и
възстановяване на
повреденото имущество

Време на
провеждане
Октомври

Отговорници

Очаквани резултати

ПДУВД
Наум
Странджев

Постоянен

Учители и
помощен
персонал

Намаляване на негативните поведенчески прояви
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Цел 4. Да се осъществяват дейности в дух на патриотизъм, толерантност, гражданско поведение и европейска
интеграция.
Задачи

Дейности

Време на
провеждан
е

Отговорници

Очаквани резултати
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Дейност 1.: Откриване на
2017-2018 учебна година
Задача 1: Организиране
на мероприятия за отбелязване на национални
празници, исторически
дати и събития, бележити
личности

Дейност 3:Отбелязване на
105 години от
Освобождението на родния
край

15 .09.
2017г.

Директор
Гл.учител
Десислава
Юзекчиева
Йорданка
Шекерова

Да се разработи сценарии за тържество, като се спази
традицията и указанията на МОН
Ритуализация на училищния живот
Познаване на родната история и формиране на
ценностна система в дух на патриотизъм

Октомври

Д.Дунчев

Да се осъществи туристически поход до местността
“Майоров гроб”
Прослава на подвига и саможертвата на героите.
Спортни мероприятия

Дейност 4: Поход до
местността “ Майоров
гроб” край Сатовча – в
чест на Освобождението на
родния край с ученици от
V доXII клас

13
октомври

Дейност 5:Организиране и
честване Деня на
европейските езици

26
септември

Учители по
езици

01.ноември

Ф.Бакалова
В.Карабунарова
М.Камберов

Разработване на сценарий и организиране тържество
Формиране на ценностна система

Учители в
начален курс

Разработване на сценарий и организиране на празници в
начален и горен курс
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Дейност 6: Ден на
народните будители
(Сатовчански будители)

Дейност 7: Новогодишни
тържества.

декември

Ц.Влайков
Б. Влайков
Кл.ръководители

Да участват представителна група от ученици от II-XII
клас и учители

Дейност 8 Обесването на
Васил Левски.

19
февруари.

Нели Узунова
Азизе Арнауд

Сценарий и подходяща форма за отбелязване на датата
Осъзнаване величието на подвига на Апостола

Дейност 9: Трети март –
Освобождението на
България /Национален
празник/

03 март

Г.Качанова
Суадин Чолак

Участие в общоселско тържество, организирано
съвместно с Общинска администрация и др. институции
Осъзнаване на величието на събитието за формиране
самочувствието на нацията

Дейност10: Празник на
буквите

Начални учители
- І клас
Март

Дейност 11: 1-ви мартизработване на мартеници
и посрещане на Баба Марта Март
Дейност 13: Честване на
142 годишнина от
Априлското въстание
Дейност 14: Патронен
празник. Седмица,
посветена на 145 г. от
създаването на училище в
Сатовча

Ограмотяване

Начални учители
и учители по
техн. и предпр.

Съхранени традиции и новаторство

С.Адамова
Н.Странджев
Д.Николова
Н.Коемджиева
Н.Бурова
З.Гадаахмед
Лиляна Камбова
Десислава
Юзекчиева
Райка Славчева
Зара Кавракова
Н.Странджев
Бисер Влайков
Г.Качанова
Председатели на
Синдикални
организации

Да се избере форма за отбелязване на патронния празник

Април
11 май
(петък)

Дейност 15: Ден на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост./ Сборна
програма с читалище
Сатовча/

24 май

Дейност 16: Честване
Денят на българския
учител

25 май

Спазване на традицията

Разработване на сценарий и организиране на тържество
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Дейност 17: Детско утро с
раздаване на свидетелства.
1-юни Ден на детето

30 юни

Начални учители

Разработване на сценарий и организиране на весело
тържество

Дейност 18: Закриване на
учебната година.
Официално връчване на
бележниците и дипломи.

Юни

Директор
Кл. р-тели

Анализ на резултати

Дейност 20: Системно
отразяване на
Задача 2: Постигане на мероприятията в общински
интеркултурна етика и вестник и сайта на
ефективна комуникация училището
чрез
прилагане
на
интерактивни методи
Дейност 21:
Проблемът за опазването
на човешките права в
училище .

Маруся Лозанова
Райка Славчева
Гюлзара
Качанова

постоянен

Гласност и прозрачност
Медийна изява

Гл. учител
Д.Дунчев
Знания за правата на детето, толерантност и превенция
на насилието в училище
ПДУД

Задача 4.:
Европейска интеграция и
гражданско образование

Дейност 5.: Посещения и
участие в културни
мероприятия: театрални
постановки, изложби,
походи, трудови дни
Дейност 6.: Планиране,
организиране и
провеждане на екскурзии и
експедиции с
образователна, културна и
екологична насоченост
Дейност1.: Отбелязване
Деня на Европа

постоянен
Класни
ръководители

Формиране на ценностна система и естетически усет

постоянен

Класни
ръководители

Формиране на ценностна система

Май

Директор
Учители по
езици

Европейска интеграция и гражданско образование
Формиране на ключова компетенции по програма
„Европа 2020”
12

Учители по
физкултура

Цел 5. Да усъвършенства организационната структура, култура и умения на учителите и
компетентности, познания
Задачи
Задача 1: Изграждане на
механизъм за усъвършенстванена организационните
умения на ученици и
учители чрез използване на
съвременните ИКТ

Задача
2:Между
предметни
връзки,
използване
на
интерактивни методи на
преподаване и въвеждане
на
иновации
в
образователния процес

Дейности

Време на
провеждане

Отговорници

учениците

Очаквани резултати

Дейност 1.: Изработване
критерии и тестове за
текущ
проверка на знанията и
уменията на учениците

Директор
Учители по ИКТ
Учители по
предмети

Използване на съвременните ИКТ

Дейност 2.: Ден на
ученическото
самоуправление

Май

Директор

Организационни умения

Дейност 3: Участие в
конференции
Дейност 1:Използване
възможностите на
съвременните ИКТ в
часовете по учебни
предмети

постоянен

Директор
ПДУВД

постоянен

Директор
Учители по ИКТ
Учители по
предмети

Междупредметни връзки и иновации

Дейност2: Представяне
на образователни
проекти и продукти на

постоянен

Директор
Учители по ИКТ
Учители по чужд

Интерактивни форми на представяне
Междупредметни връзки и иновации
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учители и изяви на
ученици

Задача 3: Организиране и
провеждане на вътрешноучилищни първенства по
футбол, баскетбол,
волейбол, шахмат
Задача 4: Сформиране на
представителни отбори:
волейбол,баскетбол,футбол

Задача 5: Провеждане на
общинска спартакиада в
Сатовча

език

Дейност 4:”Чрез
екология към чиста
околна среда” – Ден на
земята

април

Б. Топалов
Б. Хаджиева

Екологично възпитание

Дейност 5:Ден на
космонавтиката
Дейност 1:
Състезания и
първенства: -за
ученици II-IVклас/
- V-ти -VIII-ми клас
-IX-XII клас
 Футболен и
Баскетболен
турнир за ученици
от IX-ти до XII-ти
клас момичета и
момчета.
 Шахматен турнир

април

С. Адамова

Познания за устройството на Вселената

Ноември
Януари
Март
Май

Начални учители
по ФВС
Б.Влайков
Ц.Влайков

.

М.април

Да се включат около 200 ученика от среден и горен
курс в спортните мероприятия
Да се подобри физическата дееспособност на децата
Да се закупят спортни принадлежности за часовете по
физкултура
Хармонично физическо и умствено развитие на
подрастващите
“ Здрав дух в здраво тяло!”

Ц.Влайков
Б. Влайков

Б.Влайков
Ц.Влайков
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Задача6:Участие в
олимпиади по БЕЛ
Математика,Физика
Химия,Инфорационни
технологии,Биология
Английски език и т.н

Дати за
провеждане
от МОН

Директор
Учители по
предмети

Задача6:Участие в
конкурси и състезания,
организирани на
общинско,областно и
национално ниво
30 юни
Закриване на учебната
година

Директор
Класни
ръководители

Годишният план е приет на заседание на ПС на 11.09.2017г. с протокол №11.

Директор:…………………….
/Джеват Дунчев/
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