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E-mail: sou47soì4i;aby.b^; тел. : 02/ 9522228 : 02/ 9521738

УТВЪРЖДАВАМ:

/Директор на 47 СУ „Христо Г. Дано в”/

ГОДИШЕН ПЛАН
НА 47 СУ „Христо Г.Данов”
2018 / 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Настоящият Годишен план на училището е приет на заседание на педагогическия съвет,
проведено на 03.09.20i8r.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШ НИЯ ПЛАН

РАЗДЕЛ 1:
I,

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

2.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
5. РЪКОВОДНИ

ПРИНЦИПИ

В

ДЕЙНОСТТА

НА

УЧИЛИЩНАТА

ОБЩНОСТ

РАЗДЕЛ Н:
1. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ
2. ['РАФИК И ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ТЕМИ И ФОРМИ НА
ВЪТРЕШНОМЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ Г 10 БДП
5. ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

i. МИ СИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1. Поддържане па високо качество и ефективност на цялостния образователен
процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020". както и па
всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на
времето, в което живеем.
2. Целият интелектуален ресурс в лицето на административното ръководство,
учителите и съвременната учебно-техническа обезпеченост на училището да
спомогнат за:
и

постигане на висока степен на функционална грамотност за общуване на роден
език и чужди езици;

* при добиване на математически и дигитални компетентности в съответствие е
европейски те стандарти ;

т придобиване на стабилни и трайни знания при изучаване на информационните
технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес;
в

развитие на интереси, инициативност, предприемачество и творчество, с оглед
възпитание в общочовешки добродетели и успешна житейска и професионална
реализация;

ш формиране на социални умения за общуване и правилно поведение в обществото;
■ изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбив и културна осъзнатост. в
духа на демократичните общочовешки ценности;.
■ развиване и под държане на физическата дееспособност и подготовка за активен и
здравословен начин на живот.
3. Разработване и успешно реализиране на различни национални и международни
програми и проекти.
4. Изграждане

на

партньорства

и

взаимоотношения

на

толерантност

и

разбирателство на всички нива в училищната институция и обкръжаващата среда.

и .ВИЗИЯ НА.УЧИЛИЩЕТО

1. Да се замазва, утвърждава и повишава собственият облик и авторитет на
училището в бързо изменящите се условия па образователно-възпитателния
процес чрез изпълнение на приоритетите, насочени към личността на ученика,
гарантиращи успешното й интегриране в обществото на Европа.
2. Успешно да се развива като училище със следната структура:
и

предучилищно образование ( деца на 5 и 6-годишна възраст);

■ основна образователна степен:
♦> начален етап: 1. клас - IV. клас;
❖
и

прогимназиален етап: V. клас - VII. клас.

срс.п m образовател 1ia степен :
❖

първи гимназиален етап: Vili, клас - X. клас;

❖

втори гимназиален етап: XI. клас - XII. клас.

3. Да се съчетават различните форми па обучение - самостоятелна, индивидуална,
дистанционна и комбинирана, с цел осигуряване на равен достъп до образование и
предотвратяване

преждевременното

отпадане

и

ранното

напускане

на

образователната система от ученици от рискови групи.
4. Да се разработят съвременни учебни програми за факултативни и избираеми
форми за придобиване на компетентности, в съответствие с потребностите и
интересите на учениците.
5. Да продължат приоритетно да се изучават информационните технологии /от I.
клас до последния гимназиален клас/.
6. Да се осигурява и обезпечава целодневна организация на учебния ден в начален
етап на основната образователна степен като начин за превенция на отпадане от
училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за
развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
7. Децата със специални образователни потребности да имат равни възможности за
обучение и развитие чрез създаване на приобщаваща подкрепяща среда с
помощта на осигурен екип от висококвалифицирани специалисти: психолог,

ресурсен учител, лого мед. Екипът извършва оценка и осъществява допълнителни
дейности с деца и ученици, конто имат необходимост от подкрепа, приобщаване и
еоциализация.
8. Да се продължи изграждането и модернизирането на учебната и спор)пата база за
постигане на заложените приоритети,
9. Да се продължи обновяването и обогатяването на книжното богатство на
училищната библиотека, за да се превърне it любимо място за отдих и творчество.
10. Учи телите да имат висока квалификация, съвременно мислене, умения за
успешно да прилагане на държавните образователни стандарти и мотивация за
работа в училище.
1 I. Учителите и учениците от ученическия съвет на училището да ши отвият и спазват
Етичен кодекс на училищната общност, който да регламентира отношенията в
институцията.
12. Да продь jIжи работата 11о нроекти. като се гьрсят начини за включване на
по-голям кръг от ученици, техните семейства, педагози, представители па
Общест вения съвет и на местните общности с цел задоволяване на желанията и
потребностите на учениците и популяризиране дейностите на училището.
13. Да продължи изграждането на навици за здравословен начин на живот, като се
запази целодневната лекарска грижа, участието в „Ученически игри“, „Млад
огнеборец“, „Оказване на първа до лекар ска помощ". „Приложно колоездене“,
програма „Училищен плод“ и се провокира и съдейства за включване в нови
инициативи.
14. Родителите, обществеността и местната власт да са партньори в училищния живот
и в управлението на училището.

1JL ЦЕЛИНА УЧИЛИЩЕТО:
1. Превръщане на училището в желана територия за учениците
2. Ориентиране на учебно-възпитателната работа към личността на ученика, към
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неговите

потребности

и

стремежи,

ръководени

в

изискванията

си

от

икономически, социално-битови, граждански и културни ценности и добродетели
3. Високо качество на учебно-възпитателна работа чрез реализиране на оптимална
връзка

между

общообразователната

подготовка,

профилирана

подготовка,

избираема и факултативна подготовка с цел удовлетворяване на индивидуалните
потребности, заложби и способности на учениците
4. Ф о рмирап ю о це ня ва не и сам о о цепя вай е
5. Мотивиране на нагласи за учене през целия живо) с цел успешна реализация в
обществото
6. Формиране на граждани с богата обща култура, познаващи националните и
общочовешките ценности, способни да живеят и общува'] в демократично
гражданско общество
7. Определяне на национално, културно и историческо самосъзнание и възпитаване
im у чен и i цт re в ду х н ар од ол юб ие и у важе н ие на чо вешк ите права и с в о б оди
8. Висок професионализъм на педагогическия екип чрез използване на различни
форми за мотивиране
9. Ефективна управленска дейност’
10. Координиране и сътрудничество в работата на класни ръководители, учители и
родители, социални институции и партньори за възпитанието и социализацията
на подрастващото поколение
11. Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез участия в проектни
дейности, извънкласни, извънучилищни и граждански инициативи.

Ж

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
1, Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и
тяхното правилно използване.
2. Формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие
на умения за учене през целия живот.

3. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и
поставяне иа ученика в активна позиция по отношение на знанията
4. Усъвършенстване иа работата е изоставащи ученици, деца със специални
образователни потребности и деца в риск
5. Ка р ие р но ко не улт пране и о р ие пт ира ие
6. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към пето на
всеки възпитаник
7. Защита на личностното дос тойнство на учениците в синхрон е процесите на
демократизация в обществото
8. Обогатяване на творческата дейност па учители и ученици чрез прилагане па нови
форми и методи на обучение
9. Обогатя ван е иа м ате р иал isa та база. о п ти м из ирайе пълн яем о стт а нас гра д 11ия ф о нд
и допълнително финансиране

V РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ в

д ей н о с тта на учили щ н ата о бщ н о с т

■ Разширяване на автономността на участниците в учебно-възпитателния
процес
■ Хуманизация на процеса на образование
■ Иновагивност и творчество
■ Толерантност и позитивна етика
н Прозрачност на управлението

VI ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
1. Засилване на общообразователната и чуждоезиковата подготовка и ефективността
при нейното преподаване.
2. Постигане на висока ефективност на обучението в областта на информационните
технологии.
3. Повишаване функционалната и писмена грамотност на учениците по български
език.
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4. Избираема подготовка, която удовлетворява потребностите и интересите на
учениците.
5. Гражданско и здравно образование, постигнато чрез възпитателни въздействия,
осигуряващи самоизява на индивидуалните способности на ученика, неговото
собс твено човешко достойнство и толерантност към другите хора.
6.

Подобряване па резултатността от интегрираното обучение па деца със
епеииа imi образователни потребности и ученици от етнически малцинства.

7. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове
чрез своевременно информиране па родителите.
8.

Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади,
изложби, викторини по различни предмети.

9. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена
рекламна камнания.
10. Утвърждаване па екипната форма на работа на учители те за изграждане на
мислещи и творчески личности.
11. Повишаване на вътрешноучилищлата квалификационна дейност и подкрепа
на кариерното развитие на учителите.
12. Използване на различни форми за мотивиране па персонала;
■ Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в
рамки те на утвърдените средства в делегирания бюджет;

ш изработване на правилник за провеждане на ПС;
ш формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс;
ш провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.
13. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:
*

повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

*

провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи
висока квалификация, компетентност в областта на ИТ, притежаващи опит за
реализирането на проекти.

14. Включване в международни, национални и регионални програми и проекти.
15. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.
16. Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.
17. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в
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решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство
/УН/ като орган, подпомагащ цялостната дейност па училището.
18. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.
19. Изграждане па Обществен съвет с цел създаване на условия за демократична и
а кт и вно - ф у т)к ц ио мир а ща у чил и щ iта общност.
20. Задълбочаване на контактите е общест вени организации и институции, отворени
за проблемите па училището, и привличане на допълнителни източници за
подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
21. Ефективна управленска дейнос т.
22. Демократизиране па управлението на училищната общнос т чрез;
23. Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения,
чрез участието им в дирекционни съвети, методически съвет и и комисии.
24. Ефективна рекламна кампания.
25. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната ст ратегия на
уч илището.
26. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.
27. Включване в рекламната дейност па учители, родители и ученици.

Забележка:
Неразделна част от настоящия план са:
■ План за работата на Педагогическия съвет,

ш План за квалификационната дейност,
■ План за дейностите но БДП.
и

План за контролната дейност на директора.

—
n i ТОВАРЯ
№

Д1-Й1ЮСГИ

СРОК

СОНТРОЛИРА
OPI ЛНИЗ PIPA

Изготвяне на правилник за дейността па
1. училището

09,2018 г.

Комисия

Директор

Изработване на седмично разписание

09.2018 г.

Комисия

Директор

04-12.09.
2018 г.

зам.-директор УД

Директор

09.2018 г.

зам.-директор УД

Директор

5. Утвърждаване на училищните учебни планове 09,2018 г.

зам.-директор УД

Директор

Класни
ръководители, зам,директор УД

Директор

2.

3 > Провеждане на редовна поправителна сесия
4. Определяне на групите за 3ИП. ( Ill 1.
факултативни н избираеми часове

Изпращане на сведение за приетите в 1 клас
ученици до общинските администрации по
6.
местоживеене

09.2018 г.

Комисии,
7. Провеждане на зрелостни изпити

08/09. 2018
г,

Изготвяне на годишни разпределения на
учебния
материал по учебни предмети и за
8,
часа на класа

09.2018 г.

9. Изработване на план за контролната дейност 09.2018 г.
10

Изработване на годишен план за
квалификация на педагогическия персонал

09.2018 г.

директор

Директор

Учители

Директор

Зам.-директори

Директор

Зам.-директор УД,
комисия

Директор

11 Приемане на годишния план

09.2018 г. Педагогически съвет

Директор

Представяне за съгласуване на Списък12. Образец №1

19.09. 2018
г.

Зам.-директор УД

Директор

13. Изготвяне на график за провеждане на

10.2018 г,

Зам.-директор УД

Директор

10.2018 г.

Зам.-директор УД

Директор

консултации с ученици
Изготвяне на график за провеждане на
часовете по кариерно ориентиране и
14.
консултиране и гражданска защита

ci p. 10

.......

Ibi отвяне на график аа провеждане на вгория
10,2018 г,
15. час 15а класа

16,

17.

Утвърждаване на списък на учениците, кои го
10,2018 г.
ще получават стипендии
Попълване на необходимите форми -- обратни
на МСИ

12.10.

|

Зам.-директор УД

Зам.-директор УД..

Директор

Директор

комисия
Зам.-директори,

Директор

2018 г.
IS.

Актуализиране на информацията oi СписъкОбразец № 1 към OLI 2.20 18 г.

Изгоните на предложение за държавен планприем
за учебната 201 7/201 8 г. до РУО на
19.
МОН и съответни училищни учебни планове

20.

Изготвяне на заявка за задължителна
училищна документация за края на учеоната
2018/2019 г.

01,12.

Зам.-директори, кл.

2018 1.

ръководители

20.01,

Зам.-дирек тор УД

Директор

Зам.-директор УД

Директор

Пед.съветник

Директор

2019 г.
20.01.
2019 г.

21.

Изготвяне на списък на ученици със съмнения
25.01,
за проблеми в пеихо-физнчеекото развитие.
които ще се представят за първична оценка на 2019 г.
образователните потребности

22,

Актуализиране на списъка на учениците,
които получават стипендии

Изготвяне на справка за броя на отпадналите
23. ученици и анализ на причините

Директор

28,02.

Зам.-директор УД,

2019 г.

комисия

13.02,

Зам.-директор УД,
пед. съветник

Директор

Директор

2019 г.
24.

Актуализиране на информацията от СписъкОбразец №1 към началото на II уч. срок

Изготвяне на заявка за задължителна
училищна
документация за началото на
25.
учебната 2018/2019г.
Приемане на план за подготовка и
26. организиране на рекламната кампания на
училището за учебната 2018/2019 г,
Изготвяне на заявка за необходимите
учебници и учебни помагала, които ще се
27. ползват безвъзмездно за учениците 1-IV клас
за учебната 2019/20120 г.

18.02.

Зам.-директори, кл.

2017 г.

ръководители

27.03.
Зам.-директор АСД

Директор

Директор

2019 г.

03.2019 г.

Комисия

Директор

Библиотекар,
15.04.
2019 г.

домакин,
Директор
зам.-директор АСД

CTp. I 1

*** Книга па подлежащите

Зам.-директор УД

/Директор

Зам.-директор УД

Дирек тор

Зам.-директор УД

Директор

)6,. 19г.
37.

Проверка на друга документация

*** Лични картони

Един път
на учебен
срок
06,18г..

*** Ì да.а.па книга

07.1 Sr..
09.1 8г.

38.

*** Протоколи от проведени изпити

При всяка
сесия

Зам,-директор УД

Директор

Проверка на дежурството в училище

Постоянен

Зам.-директор УД

Директор

Зам.-дпректор УД

Директор

Зам.-директор УД

Директор

*** Запознаване с Правилника на училището.
Учебните планове за паралелките в I, V, Vili и 10.2018 г.
IX кл. и избор на родителски актив.

Класни
ръководители, зам,директор УД

Директор

*** Състояние на успеваемостта. Запознаване
12.2018 г.
с противообществените прояви на ученици.

Класни
ръководители,
комисия

Директор

Класни
ръководители, зам,директор УД

Директор

Класни
ръководители, зам.директор УД

Директор

10,18г..
39.

Установяване на входното и изходното
равнище на резултатите от УВД

40.

Проверки, свързани с изпълнението па
учебния план

41.

Родителски срещи

*** Отчитане успеха и дисциплината на
учениците от I учебен срок, Запознаване с
нормативната уредба и условията и
изискванията за кандидатстване след
завършен VII кл.
*** Състояние на успеваемостта на
учениците. Указания за приключване на
учебната година

05,18г.,
06,1 Si-.
Постоянен

02.2019г.

04.2019 г.

cip. 13

42.

Заседания и проблематика на
Педагогическите съненs:
( >бсъждане на новостите в
образователната система през предстоящата
учебна година

09.2018 1.

Зам,-директор УД

Директор

*** Обсъждане и приемане на Правилник на
училището. Обсъждане и приемане на
09.2.018 г.
Гопитен план

Зам.-директор УД

Директор

*** Анализ на входното ниво на учениците и
готовността на първокласниците за училище.
10,2018 г.
Акцент върху подготовката по БЕЛ н
математика.

Зам.-директор УД

Директор

*** Раз п !ежда iiе ус нехай д 1 1 сци плипата на
учениците през 1 учебен срок

0 1.2019 1

Зам.-директор УД

Директор

*** 11редложенне за държавен план-прием в
училището през учебната 2017/2018 г.
01.2019 1.
Приемане на учебните планове на
профилираните паралелки

Зам.-директор УД

Директор

*** Анализ на обучението по учебните
предмети 1-ХП клас.

Зам.-директор УД

Директор

Зам.-директор УД

Директор

*** Разглеждане успеха и дисциплината на
учениците в края на учебната

02,2019 г.
05Л9г„
06,19г.

201 8/2019 година
Кл. ръководител XIÌ
*** Организация и провеждане на държавните
04/05/06.
клас
зрелостни изпити

Директор

2019 г.
*** Отчет на резултатите от учебната 2018/
20179година

01.07. 2019

Зам.-директор УД

Директор

г.
li, ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
17.09.2018
1. Откриване на учебната година

г.

Комисия,

Директор

Зам.-директор УД

2. Феспгвал на бягането

09.2018 г.

Учители по
физическо
възпитание и спорт

Директор

cip. 14

Ivi ръководители,
Състезание по футбол между ученици от Где
j , класове и lV-те групи на детски градини oi
10,2018 г.
района.

учители по
физическо
възпитание и спорт

...........

.....

Директор

10,2018 (

Учители fio
физическо
възпитание и спорт

Ди ректор

11.2018 1

Учители fio
изобразително
изкуство

Дирек юр

Учители по
физическо
възпитание и спорт

Директор

Учители по КГ. !

Директор

Кл. ръководители

Директор

Съвместни учебни часове по домашен бит и
техника (изобразително изкуство) на
9. паралелки от началния етап и i V-те групи на 11.201 8 г.
детските градини от района

МО начален етап

Директор

Подготовка за честване на коледните
празници: изработване на домино, маска,
10. шапчица или др. карнавален предмет за деца 12.2018 г.
от детските градини; посещение на кодедари
от ÌV клас в детските градини от района

Кл.ръководители на

■4. Вътрешноучндищно първенство по (футбол

5. Тематична изложба с рисунки на ученици

Вътрешноучилищно първенство по баскетбол
11,2018 г.
6. и волейбол

7.

Конкурс за литературна творба по повод Деня 11.2018 г.
на народните будители и празника на
училището
Ден на народите будители - празник па
01,11.
8. училището: програма за депа от детските
градини в района
203 8 г.

IV клас

Организиране на изложба от рисунки на
1i. коледна тематика

03.12.2018

Вътрешноучилищно първенство по тенис на
12. маса и хандбал

Учители по
11.2018 г. физическа култура и
спорт

13. Начало на турнир „3. март” по баскетбол

г.

12.2018 —
01.2019г.

Директор

Учителите по
изобразително
изкуство

Зам,-директор УД

Директор

Учители по
физическо
Зам.-директор УД
възпитание и спорт

стр. 15

14.

весела: Превенция на -зависимостите
(наркомании, алкохол, tioi юнопушене)

!2.2018 г.

1)pi ани н 1 ране па изложба на коледни и
новогодишни картички
15. (V-X1I кл.). Съвместна изложба на рисунки на
ученици 0 1 началния етап и деца от детските
градини в района

16.

17.

14.12. 2018
г.

Коледни и новогодишни празници. Карнавал 12.2018 г.
на любими приказни герои е ученици от K1V
кл. и деца от детските градини в района

Кл, ръководители

Учителите по
изобразително
изкуство,

Кш.-директор УД

Зам.-директор УД

кл. ръководители

Кл. ръководители Зам.-директор УД

Провеждане на училищния кръг на
олимпиадите по:

***история и цивилизация

По график
на РУО и
МОН

Учителите по
история н
цивилизация

Зам.-директор УД

***география и икономика

По график
на РУО и
МОН

Учителите по
география и
икономика

Зам.-директор УД

*** философия

По график
на РУО и
МОН

Учителите по
философските
дисциплини

*** математика

По график
на РУО и
МОН

Учителите по
математика

*** информатика

По график
на РУО и
МОН

*** физика и астрономия

По график
на РУО п Учители по физика
МОН

*** химия и опазване на околната среда

По график
на РУО н Учителите по химия Зам.-директор УД
МОН

Учители по
информатика

Зам.-директор
УД-

Зам.-директор УД

Зам.-директор УД

Зам.-директор УД

СТ11.16

биология и здравно образование

*** български е ì ик и литература

По график
на РУС) и |
МОН
По график
на РУС) на
МОИ

Учителите по
биология

Зам,-директор УД

Учи телите по БРЛ Зам.-директор УД

I lo график
на
18,

19.

(беседа: Противодействие ня проявите на
насилие и агресия

Здравни беседи; Сексуално възпитание и
превенция за СПИН (ученици VI - IX клас)

КД.
ръководит
е
ли
02.2019 г.

20.

Участие в традиционния крос ..Васил Левски" 02.2019 г.

21.

3. март - Освобождението на България национален празник. Програма за деца от
детските градини в района

22.

Беседа: А сега накъде? Запознаване учениците
с възможностите за продължаване на
03.2019 г.
образованието и професионалното пм
ориентиране (VII, XII клас)

23.

Участие в районните турнири

24.

25.

Юг ръководители,
педагогически
съветник

Бш,-директор УД

К.п. ръководители

Зам,-директор УД

Учители по
физическо
Зам.-директор УД
възпитание и спорт

03.03.2019
г.

Кл.ръководители

Зам.-директор УД

Кл.ръководители

Зам.-директор УД

Зам.-директор УД

*** хандбал

04.2019 г.

*** волейбол

04.2019 г.

*** лека атлетика

04.2019 г.

*** баскетбол

04.2017 г.

Честване на традиционните български
пролетни празници. Програма за деца от
детските градини в района - изработване н
подаряване на мартеници, „лазаруване”,
празник за първа пролет

03.2019 г.

Кл. ръководители

04.2019 г.

Учителите по
биология и
Зам.-директор УД
физическо
възпитание и спорт
.............................

Седмица на здравето

Учители по
физическо
възпитание и спорт

Зам.-директор УД

Зам.-директор УД

Директор

cip. 17

26.

............................................................................. г
Седмица на детската книга. Подготовка и
04.2019 г.
представяне на драматизации на приказки

27.. Конкурс за най-хубава сбирка oi растения

04-05,

Нач. учители,
библиотекар

Лик-директор УД

Учителите по
биология

Зам,-директор УД

2019 I .
28.

Изложба: Възкресение Христово

05.2018 г.

Учителите по
изобразително
изкуство
Учителите по
музика.

29.

Седмица на музикалното изкуство.

Провеждане на вечер на малките таланти с
ученици
oi [-VI кj1 ас и де 1 и» от j ieneките
30,
ì радини в района

04.2019 г.

Учители от начален
04.2019 г.

Зам.-директор УД

Зам.-директор УД

Директор

курс

31. Ден на Земята

04.2019 т.

32.

04.2019 г.

Пролеген бал. Ден на отворените врати

кл, ръководители

|

10.2018 1..
J>.}£ Международен ден на предизвикателството

03,05.

Учители но
география и
биология
Учители по музика,
БЕЛ

Зам.-директор УД
Директор

Учители по
Зам.-директор УД
физическо
възпитание и спорт

2019 г.
34.

Провеждане на ден на самоуправлението в
училище

09.05, 2019

Комисия

Директор

06.2019 г.

Учителите по
изобразително
изкуство

Директор

05.2019 г.

Учители по
физическо
възпитание и спорт

Дн ректор

Учители по
география н
биология

Зам.-директор УД

г.
35.

36.

Конкурс-изложба "С очите си видях бедата"

Турнир "Данониада"

05.06. 2019
37.

Световен ден на околната среда
г.

38. Тържествено изпращане на випуск 2017

05.2019 г.

Кл. ръководители,

Зам.-директор УД

комисия

cip. IS

39.

Ден на българската просвета., култура и
славянската писменост. Програма та деца от
детските градини в района

24,05, 2019 Учителите по 1>1.4 и
истории
г.

40.

Международен ден ма детето (празник на
район "Подуяне"). Рисунки на асфал т
съвместно с деца от детските градини в
paìioHa

01.06. 2019

Кл. ръководители

Зелена седмица

Директ ор

1,

Учители мо
Участие във финалите на Ученическите игри
05-06, 2019
2017
физическо
■■! !.
възпитаниен спорт
г.

42.

Директор

0 ) 4)8.06.

Учителите по
биология

Директор

Зам.-директор УД

2019 г
43.

Изложба на детска рисунка "Ваканция,
здравей!"

01,06. 2019
г.

Учителите но
изобразително
изкуство

Директор

Учителите

Директор

44.

Открити уроци па учители от
прогимназиалния етан на основната
образователна стенен пред учениците от IV
клас

45.

Учителите по
Открити уроци по специалните предмети от
областта на графичния дизайн пред учениците Постоянен компютърен дизайн
от V Ì1 клас

46.

Посещение на театрални и музикални
постановки, музеи и др. културни прояви

47.

Провеждане на ученически екскурзии

48.

Провеждане на летен лагер за учениците от
начален етап

Постоянен

Постоянен

Учителите

8г,,

Комисия,

06,19г,

учителите

Директор
Директор

Директор

Комисия,
07.2019 г.

учителите

Директор

erp. 19

