гр.Русе, ул.”Никола Табаков”, № 4 тел.: Дирекция и администрация: 082/86-15-19;
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УТВЪРДИЛ:……………
ЕМИЛ ТЮЛЕКОВ
Директор на ОУ „Никола Обретенов“, Русе

ГОДИШЕН ПЛАН
НА ОУ„НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Приема се на основание чл. 263 от ЗПУО,
и е част от Стратегията за развитие на училището
за периода 2016-2020 г.

Решение на Педагогическия съвет
(Протокол №10/12.09.2018 г.)
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1. Анализ на дейността на училището през учебната 2017/2018 година
Годишният план на училището е част от реализацията на Стратегията за развитие на ОУ „Никола Обретенов“- гр. Русе (20162020 и е съобразен със Закона за предучилищното и училищно образование и с утвърдените държавни образователни стандарти по чл.
22 от Закона.
Общият среден успех на училището за годината, който е мн. добър 4,70 и бележи повишение в сравнение с предходната учебна
година от 18 стотни (мн. добър 4,52)
 Паралелка с най-висок успех е II „б“ – отличен 5,53
 Паралелка с най-нисък успех е VI „a“ – добър 4,01
В начален етап (ІІ-ІV клас) са изучавани общо петнадесет предмета (дванадесет от задължителната подготовка (ЗУЧ/ЗП) и три в
избираемите учебни часове (ИУЧ/ЗИП).
 Най-висок среден успех е постигнат по предмета „Информационни технологии“ ИУЧ, който се изучава в двата втори
класа – Отличен 6,00;
 Най-нисък среден успех е показан по „Английски език“ – който се изучава и в шестте класа – Добър 4,19;
В прогимназиален етап са изучавани общо седемнадесет предмета (петнадесет от задължителната подготовка и два в
избираемите учебни часове или в ЗИП (ИУЧ)).
 Най-висок среден успех постигнат по „Физическо възпитание и спорт“ – Мн. добър 5,47;
 Най-нисък среден успех е показан по „Математика ЗП/ЗУЧ – Среден 3,25.

№ по
Дейности за реализиране на целите
ред
І цел Повишаване качеството на образование и обучение на учениците в началния и
в прогимназиалния етап на основната образователна степен за придобиване на
знания и умения чрез успешно представяне на националното външно оценяване
за ІV и VІІ клас.
1.
Подготовка на материално-техническата база в училището за новата учебна година
2.

Организиране на дейността на училището през настоящата учебна година чрез
изготвяне на :

Отговорник

Срок

Контрол

учители,
кл. р-ли

14.09.2018 г.

Директор
ЗДУД
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 Списък-образец №1 за учебната 2018/2019г.;

Директор;
ЗДУД; гл.
счетоводител
Директор

м. септември 2018 г.

Директор

м. септември 2018 г.

Директор

м. септември 2018 г.

Директор

 Правилник за дейността на училището;

Директор, ЗДУД;
комисия за
изработване на
стратегията
Директор; ЗДУД

м. септември 2018 г.

Директор

 Правилник за вътрешния трудов ред;

Директор

м. септември 2018 г.

Директор

 Седмично разписание;

Зам.-директор по
УД
Учители по
учебни предмети
Директор
Ирина Стефанова
– учител в
начален етап ЦОУД

м. септември 2018 г.

м. септември 2018 г.
м. септември 2018 г.

Зам.-директор
по УД
Директор;
РУО
Директор
Директор

 План за контролната дейност на директора и ЗДУД;

Директор; ЗДУД

м. септември 2018 г.

Директор

 План за работата на педагогическия съвет;

Директор; ЗДУД

м. септември 2018 г.

Директор

 Планове за работата на методическите обединения;

МО

м. септември 2018 г.

Директор

 Годишен план за квалификацията;

Председател на

м. септември 2018 г.

Директор

 Училищни учебни планове за разпределение на избираемите и
факултативните учебни часове в І-VІІ клас, както и учебните часове за ЗИП и
СИП в ІV клас.
 Стратегия за развитие на училището 2016 – 2020 г. (актуализация)

 Учебни програми за избираеми и факултативни часове за І-VІІ клас и за ЗИП
и СИП за ІV клас;
 Годишен план на училището;
 Годишна програма за целодневната организация на учебния ден

м. септември 2018 г.

 Други планове и графици
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 Спортен календар. Определяне видовете спорт и график за провеждане на
спортните дейности в І – VІІ клас и график за провеждане на модулно
обучение в ДЧ по ФВС в ІV клас;

м. септември 2018 г.

Директор

м. септември 2018 г.

Директор

м. септември 2018 г.
м. септември 2018 г.

Директор
Директор;

При възникнала
необходимост
м. септември 2018 г.

Директор

м. септември 2018 г.

ЗДУД

 График за дежурството на учителите;

ЗДУД
Кр. Николова –
учител по
Биология и ЗО
ЗДУД, комисии
ЕПЛР
Комисия; отг. по
качеството
Комисия по
тържествата
ЗДУД

м. септември 2018 г.

Директор

 График за консултиране на родители и ученици;

ЗДУД

м. септември 2018 г.

Директор

 График за консултиране на ученици;

ЗДУД

м. септември 2018 г.

Директор

 Други училищни документи

ЗДУД

м. септември 2018 г.

Директор

15.09.2018 г.

Директор

 План за възпитанието и обучението на учениците по БДП и график за
обучението;
 План за действие при БАК;
 Програма за здравно възпитание и обучение;
 План за работата на екипа за подкрепа на личностното развитие;
 Правила за прилагане на вътрешната системата за осигуряване качеството на
образованието и обучението;
 Празничен календар на училището

3.
3.1.

комисията по
квалификацията
Директор, С.
Стоянова –
учител по ФВС,
З. Гоцова – ст.
учител в начален
етап
Директор;
комисия по БДП

Организация на образователно-възпитателната работа в училище
Изготвяне на годишни тематични разпределения по учебни предмети и плановете на
класните ръководители и учителите в групите за целодневна организация на учебния
ден

учители

Директор
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3.2.

Обсъждане и избор на учебници по предмети за ІІІ и за VІІ клас

3.3.

Вписване на новоприетите деца и ученици в книгата за подлежащи на задължително
обучение деца до 16-годишна възраст

3.4.

Изготвяне на график за провеждане на класни и контролни работи

3.5.

Отчитане и анализ на проведените входни, междинни и изходни нива по учебни
предмети

3.6.

Анализ на резултатите от образователно-възпитателната работа по класове и учебни
предмети за І-ви уч. срок и за годината
Организация и провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на
обучение. Изготвяне на график, включващ конкретни срокове за провеждане на
изпитните сесии за определяне на годишни оценки.
Анализ на причините за отсъствията на учениците

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

Организиране на обучението в ИУЧ и ФУЧ:
- подаване на заявления от учениците за учебната 2018/2019 г.;
- определяне на групите за ИУЧ, ФУЧ и за ЗИП и СИП в съответствие с
интересите и желанията на учениците и възможностите на училището.
Определяне на групите за целодневна организация на учебния ден:
- подаване на заявления от учениците за учебната 2018/2019 г.;
- определяне на групите.
Изготвяне на обобщена заявка за задължителните документи за края на учебната
2018-2019 г. и за началото на учебната 2019-2020 г.
Провеждане на олимпиади по общообразователни учебни предмети, по посочен от
РУО график

Директор,
учители

До 25.07.2018 г.

Кл. ръководители

25.09.2018 г.

Учители; ЗДУД

Преди началото на
всеки учебен срок

МО; учители

м. октомври 2018 г.;
м. февруари 2019 г.;
м. май – м. юни 2019
г.
кл. ръководители м. февруари 2019 г.;
м. май – юни 2019 г.
ЗДУД, учители м. ноември 2018 г. –
м април 2019 г.
ЗДУД; учители
Кл. р-ли; ЗДУД;
ученици;
родители
Кл. р-ли; ЗДУД;
ученици;
родители
Директор
ЗДУД; учители
по предмети

Директор,
ЗДУД,
учители
ЗДУД

Директор

ЗДУД

Директор
ЗДУД

м. февруари – м. юни
2019 г.
м. май 2019 г.

Директор

м. май 2019 г.

Директор

м. декември 2018 г.;
м. февруари 2019 г.
По график на РУО и
МОН

Директор

Директор

ЗДУД
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3.13.

Организация на училищния план-прием за учебната 2019-2020 г.и рекламна
кампания във връзка с него

3.14.

Провеждане на родителски срещи

3.15.

Попълване на необходимите форми-образци за НСИ

3.16

Други дейности, организирани от МОН, РУО – Русе и община Русе

ІІ
цел

Грамотността – приоритет в работата на учителите по всички учебни предмети

Директор; ЗДУД

До 30.03.2019 г.

Директор

ЗДУД; кл.
ръководители

Директор

ЗДУД

м. септември 2018 г.;
м. октомври 2018 г.;
м. май-юни 2019 г.
м. октомври 2018 г.

Учители, кл.
ръководители

През учебната
година

Директор;
ЗДУД

Директор

1.

Разработване на планове за развиване и подобряване на индивидуалната и
диференцирана работа с ученици и обсъждането им в методическите обединения.

учители ;
председатели на
МО; езиковедска
комисия

м. ноември 2018 г.

Директор

2.

Разработване на план за подготовката по български език с акцент върху
грамотността.

Учители по БЕЛ

м. ноември 2018 г.

Директор

3.

Изготвяне на отчет за състоянието и напредъка на учениците и нивото на
грамотността

председатели на
МО, езиковедска
комисия

м. юни 2019 г.

Директор

Кл. ръководители През учебната
и учители
година
Учители по
всички предмети
Учители по
всички предмети
Учители по

Директор,
ЗДУД

ІІІ
цел
1.

Мерки, насочени към преодоляване на проблема с отпадането на ученици от
училище и трайно непосещаващи учебни занятия
Мерки за превенция:
- осигуряване на позитивна образователна среда в ОУ „Н. Обретенов“;
-

проверки на присъствието на учениците в учебни часове; редовно и коректно
вписване на отсъствията в дневниците на паралелките;
контрол на документите, на основание на които ученикът е отсъствал от
училище;
анализ на причините за отсъствията на учениците – в часа на класа и на
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2.

заседание на педагогическия съвет. Предприемане на мерки за преодоляване
на констатирани негативни тенденции;.
Мерки на интервенция:
- сътрудничество с родители с цел развитието на учениците и редовно
посещаване на учебните занятия;
- повишаване ролята на класния ръководител;
- развитие на класа като екип;
- консултации и своевременна намеса при недобро поведение от екипа за
подкрепа за личностно развитие;
- дейности в извънкласни форми.
Изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст съгласно РМС №100/08.06.2018 г. чрез:
- определяне на екип за обхват на учениците в определения район за ОУ
„Никола Обретенов“ със заповед на началника на РУО – Русе;
- идентифициране на учениците в задължителна училищна възраст, живеещи в
района на училището, които не са обхванати в образователната система, и
предприемане на мерки за обхващането им;
- идентифициране на учениците, отпаднали от училище, и осъществяване на
дейности за реинтеграцията им в образователната система;
- идентифициране на учениците в риск от отпадане от училище и
осъществяване на мерки за задържането им в образователната система;
- изготвяне на списък с мерки по отношение на всяко дете, което е
идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от
образователната система, и взаимодействие с компетентните институции за
прилагане на комплексен подход от интервенции;
- осъществяване на взаимодействие с родителите за включване и задържане на
учениците в образователната система;
- привличане и работа с медиатори;
- предоставяне на информация на кметовете на общините за констатирани
нарушения на задълженията на родителите с цел налагане на наказания по
реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.
- екипът за обхват предприема мерки за обхващане на учениците, които не са

всички предмети
Директор, ЗДУД,
кл. р-ли
Кл. ръководители
Кл. ръководители
Кл. ръководители
Кл. р-ли; екип за
ПЛР;
Директор,
Полина Пенчева
– учител по
история и
цивилизация и
география и
икономика;
Надка Добрева –
ст. учител в
начален етап

Директор,
ЗДУД
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ІV
цел

били записани през предходната година, като посещава домовете им
съвместно с останалите членове на екипа, определени със заповедта на
началника на РУО – Русе, и провеждат разговори с родителите им с цел
записване на децата в училище, работи с медиатори и местните общности,
предлага на компетентните институции предприемане на допълнителни
мерки;
- въвеждане в информационната система за предучилищното и училищното
образование информация за записаните в училището ученици;
- екипът изготвя списък на учениците, които в продължение на 10 дни не са
открити на постоянния или на настоящия им адрес, и го предоставя на
началника на РУО – Русе;
- при установена нужда да се изготви предложение до дирекция „Социално
подпомагане“ за предоставяне на помощ в натура за ученик, като се предложи
вида на помощта съобразно идентифицираните потребности на ученика.
Превръщане на училището в желана територия на учениците

1.

Осигуряване на санитарно-хигиенни условия и подготовка на материалнотехническата база за провеждане образователния процес.

2.

Разширяване на възможностите за самофинансиране на училището чрез:
- разработване на проекти;
- осигуряване на спонсори и партньори в образователно-възпитателната
дейност на училището
Участие в национални програми и проекти на МОН за обогатяване на МТБ и
подкрепа на целодневното обучение на учениците
Информационно осигуряване на образователно-възпитателния процес чрез:
- създаване на условия за реално функциониране на училищната библиотека –
обогатяване и разнообразяване на библиотечния фонд с учебна, художествена
литература, речници и учебни помагала;
- използване на възможностите на интернет и на информационните
технологии;
- поддържане и развиване на сайта на училището.

3.
4.

Директор
Директор

30.09.2018 г.;
до 20.12.2018 г.
през учебната година

Директор

септември 2018 г.

ЗДУД

ЗДУД;
председатели на
МО
ЗДУД
учители по ИТ;

м. септември 2018;
І и ІІ срок на уч.
2018/19 г.
І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г.

Директор

І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г.
І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г.

Директор

Директор

Директор,
ЗДУД
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5.

В часовете по учебните предмети, изискващи работа с компютър да се следи за:
- създаване на безопасна среда в мрежата;
- защита от вредно и незаконно съдържание в интернет
Поддържане в изправност и контрол на състоянието на наличната техника и
съоръжения – компютри, принтери, мултимедии, спортни съоръжения, климатици,
нагревателни уреди и др.
Подобряване на интериора чрез подновяване на обзавеждането на класните стаи и
кабинети
Осигуряване на възможности за развитие на творческите способности и изяви
на учениците чрез извънкласни и извънучилищни дейности

Учители по
съответните
предмети
ЗДУД, кл.
ръководители,
домакин
ЗДУД, кл.
ръководители

І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г.

Директор ,
ЗДУД

І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г.

Директор

І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г.

Директор

1.

Участие на учениците в извънкласни форми по избор в рамките на проекти, по които
работи училището

ЗДУД, кл.
ръководители

І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г.

Директор

2.

Използване на възможностите на часовете за занимания по интереси в рамките на Учители в групи; І и ІІ срок на уч.
целодневната организация на учебния ден
кл. р-ли
2018/2019 г.

3.

Продължаване на традицията за честване на патронния празник на училището с ЗДУД, комисия
програма, съставена изцяло от изяви на ученици от училището, участващи в по честванията
различни клубове
Продължаване на сътрудничеството с клуб „Млад юрист“ с цел разширяване на Кл. р-ли, учители
знанията на учениците за Конституцията на РБългария, за правата им като граждани в групи за ЦОУД
на държава-членка на ЕС и др.
Организиране на викторини и литературни конкурси с ученици в начален и в
Кл. р-ли,
прогимназиален етап
учителифилолози
Изграждане на система за морално стимулиране на ученици и учители в училището
ЗДУД, УС;
чрез провеждане на:
председатели на
- конкурс „Ученик на годината“;
МО; кл.
- конкурс „Ученик на випуск 2019“;
ръководители
- конкурс „Учител на годината“
Превръщане на Деня на ученическото самоуправление в празник на ученика чрез
ЗДУД; УС;
участие в инициативата „Директор за един ден“
председател на
МО –

6.

7.
V
цел

4.

5.

6.

7.

ЗДУД

м. април 2019 г.

Директор

І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г.

Директор

м. ноември 2018 г.,
април-май 2019 г.

ЗДУД

м. май 2019 г.

Директор

м. май 2019 г.

Директор

10

прогимназиален
етап
VІ
цел
1.

Развиване на системата за квалификация и усъвършенстване на
педагогическите специалисти
Разработване на план за квалификационната дейност на учителите като неразделна
част от настоящия план

2.

Организиране на вътрешноучилищни форми на квалификация чрез МО:
- открити уроци;
- дискусии при обсъждане на откритите уроци;
- създаване на архив с учебни материали в МО, подпомагащи работата на
ученици и учители;
- наставничество на новопостъпили учители и учители без или с малък
педагогически стаж
Обучения и квалификации съгласно Плана за квалификационната дейност на РУО –
Русе
Обучения и квалификации, организирани от Община Русе, други институции,
проекти, НПО
Обратна връзка относно ефективността на осъщественото обучение

3.
4.
5.

ЗДУД, комисия
по
квалификацията;
председатели на
МО
ЗДУД;
председатели на
МО; учители по
предмети

м. септември 2018 г.

Директор

І и ІІ срок на уч.
2018/2019 г., по
график на МО

Директор

ЗДУД

График съгласно
плана на РУО
Съгласно график на
институциите
До 5 дни след
приключване на
съответното
обучение

Директор

ЗДУД
ЗДУД

Директор
Директор

