ПЛАН

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ – ГР. ПАЗАРДЖИК
(2016/2017 – 2017/2018)

Планът е актуализиран на заседание на педагогическия съвет с Протокол
№10/12.09.2017 г. и е утвърдена със Заповед № 410-1353/13.09.2017 г.

Планът за реализация на Стратегията за развитие на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик (2016/2017 – 2017/2018) е
съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”,
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование
и конкретно с Държавните образователни стандарти по чл. 22 от Закона.

Направление 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ФинансиДейности
Индикатори
Срок
Отговорник
ране
вътрешни
правилници. не изисква
Септ. 2016 Директор
1.Създаване на актуална вътрешна Актуализирани
и 2017
нормативна уредба за изпълнение на Нормативно обезпечаване на учебната 2016 – средства
2017 г. и 2017/2018 г в съответствие със
дейностите.
ЗПУО.
Изработени и приети:
Септември В. Маратилова и
Ю. Мичева
2016 и
 Стратегия за развитие на училището 20162017
2020 и План за изпълнението ѝ.
Делегиран
Юни 2017 Директор
 Двугодишен план за изпълнение на бюджет
К. Митрева
стратегията

 Програма за превенция на ранното напускане
на училище.
 Програма за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на учениците
от уязвими групи.
 Етичен кодекс

Септември
2016

Педаг.
Съветник и
психолог

Септември
2016

Т. Горчева

Септември
2016

Ив. Павлова,
педаг.
съветник,
психолог, Й.
Шопова

 Разработени и утвърдени училищни учебни
планове – по паралелки за I и V клас /за 20162017 год./ и за II и VI клас за 2017-2018 год.
 Разработена и утвърдена програма за
целодневно обучение за учениците от начален
етап според желанието на родителите.
 Изработени и утвърдени учебни програми за
разширена и допълнителна подготовка и
годишни тематични разпределения по всички
учебни предмети.
 Разработени и приложени процедури,
критерии и показатели за самооценка на
качеството на образование.
2. Квалификация на педагогическите  Запознати педагогическите специалисти с Не изисква
средства
специалисти,
свързани
с ДОС.
образователната
реформа
и
адаптирането
на
училищните  Проведени тематични и методически сбирки
политики към новите изисквания на съгласно плановете на ЕКК.
ЗПУО.
 Ежегодно
проведени
педагогически
тематични съвети съгласно Плана за
квалификация.
 Изработен и приет План за квалификация,
съобразно потребностите на учителите.
 Правила
за
вътрешноучилищна
квалификационна дейност на педагогическите
Делегиран
специалисти.
бюджет

Септември
2016 и
2017

Директор

Септември
2016 и
2017

ЗДУД – Дачева

Септември
2016 и
2017

ЗДУД – Дачева
Предс. на ЕКК

Февруари Комисия
2017август 2018

Септември
2016

Директор

2016 - 2018

Предс. на ЕКК

Февруари
2017 и
2018

Предс. на ЕКК

Септември
2016 и
2017
Септември
2016

гл. учители и
предс. на ЕКК
Директор
гл. учители

 Ежегодно придобити 16 академични часа
годишно вътрешна квалификация за всеки
педагогически специалист.
 Разработени и актуализирани Правила за
вътрешна квалификация на педагогическите
специалисти с приложен регистър на
участниците в квалификационни форми.

Делегиран
бюджет,
съгласно
КТД и УН

2016 - 2018

 Участие на педагогическите специалисти във
въвеждаща, продължаваща и надграждаща
квалификация. Увеличен брой учители с Делегиран
бюджет
повишена ПКС.

2016 - 2018

 Изградена
общност

професионална

Не изисква
средства

 Обвързване на постигната ПКС и споделени
иновативни
методи
с
допълнително
материално стимулиране, предвидено във
вътрешните правила за работна заплата.
 Създадено професионално портфолио на
педагогическите специалисти.
 Изработена бланка за отчитане на вътрешно
квалификационната дейност.
 Осъвременена
заплащане.

Юни 2018

училищна

 Изпълнен План за квалификация.

карта

за

диференцирано

Септември
2016. и
2017

Отчитане
Февруари,
юни 2017
и 2018

Директор
гл. учители
Гл. учители
Директор
Директор
председателите
на ЕКК

Учители в
иновативни
паралелки
ЗДУД
Гл. учители

ХІІ. 201617
V. 2017-18

Директор
Синдикати

Февруари
2017

ЗДУД,
председателите
на ЕКК

Септември
2016

Гл. учители

Септември
2016 и
2017

Комисия

Септември
2016-2017

Главни учители

2016 - 2018

Главни учители
Предс. на ЕКК

Февруари
2017 г. и
2018 г.

ЗДУД Мичев и
ръководител
направление
ИКТ

2016 - 2018

ЗДУД - Мичев

4. Библиотечно и информационно-  Осигурени учебници и учебни помагала за Делегиран Септември
бюджет
2016, 2017
техническо
осигуряване
на всички ученици в училището.
образователни ресурси.
 Проведени инициативи за подаряване на Не изисква Април
средства
2017
книги.

Директор, УН

 Изработени и актуализирани бланки за
описание на положителна практика.
 Организирани и проведени добри практики
(съвместно с РУО и вътрешноучилищни)
съгласно Плана за квалификация.
Не изисква
3. Актуализиране на вътрешната  Актуализирани инструктажи.
средства
система за движение на информацията
и документите в образователната  Правилник за документооборота.
институция /справка СФУК/.
 Поддържана управленска информационна
система на училищно ниво с въвеждане на
данни за всички ученици – Admin-Pro.

ЕКК Начален
етап и БЕЛ

Предс. на
Декември
2016
и
ЕКК
2017
2016-2018
ЗДУД
 Закупена учебна литература.
Директор, УН
5. Инвестиции в образованието или  Изградени училищни екипи за разработване Не изисква Октомври
средства
2016
финансови ресурси.
на проекти.
 Осигурена специализирана литература за Делегиран
бюджет
нуждите на учителите.

 Квалификация на екипите по разработване, Делегиран
бюджет
управление и мониторинг на проекти.

2016-2018

Директор

 Осигурено законосъобразно, икономически
целесъобразно и прозрачно управление на
бюджета.

Отчет на
всеки 3 м.

Директор,
гл.
счетоводител

6. Осигуряване на безопасна, спокойна
и естетична среда на обучение и труд.
Създаване на устойчиви механизми и
инструменти за гарантиране на
сигурността и здравето на децата и
учениците.

 Поддържана пожароизвестителната система Делегиран
и системата за видеонаблюдение в училището. бюджет

2016-2018

ЗДУД Мичев

Декември
2016 г.

Директор, УН

Постоянен

ЗДУД Мичев

Не
се Постоянен
изискват
средства
Делегиран 2016-2018
бюджет;
УН
Не изисква Постоянен
средства

ЗДУД Мичев

 Изградена система за видеонаблюдение в
УН
кабинетите на ІІ и I етаж.
 Подобрена безопасност
база.

на материалната Делегиран
бюджет

 Осигурен строг пропускателен режим.

6.1. Осигуряване на естетична среда на  Модернизирани 4 учебни стаи и част от
обучение и труд.
коридорното пространство на първия и втория
етаж.
6.2. Възпитаване на умения за поведение  Проведен начален и периодичен инструктаж
при кризи и екстремни ситуации.
на учениците, учителите и непедагогическия
персонал за безопасни условия за възпитание и
обучение.
 Периодично, два пъти годишно, проведено
практическо обучение – проиграване на
основни бедствени ситуации (земетресение,
наводнение, пожар, производствена авария,
терористичен акт).
 Стриктно спазване
дежурство в училище.

на

Системата

за

 Създадена и поддържана документална
система, регламентираща здравословни и
безопасни условия на обучение и труд.

Директор
ЗДУД Мичев и
учителите

2016-2018

ЗДУД Мичев

Постоянен

ЗДУД Мичев
Комисия

Постоянен

ЗДУД Мичев

6.2. Осигуряване на условия за  Изпълнени проекти към Държавен фонд ДФ
ученическо хранене на учениците на „Земеделие”, схема „Училищен плод” и „Земеделие
целодневно обучение.
„Училищно мляко“.

Септември
2016 и
2017

ЗДУД Мичев

 Осигурени закуски за учениците от начален ПМС
308/2010 г.
етап

Септември
2016 и
2017
Септември
2016 и
2017

Директор

 Организирано обедно хранене на учениците,
обхванати в целодневна организация.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА УНИКАЛНИЯ ОБРАЗ НА УЧИЛИЩЕТО
ФинансиДейности
Индикатори
Срок
ране
1. Гъвкаво прилагане и адаптиране на  Приложени
интерактивни
методи
на Делегиран 2016-2018
бюджет и
иновативни
методи
с
цел преподаване.
средства от
непрекъснатото развитие на деветте
ключови компетентности за учене през  Проведени 5 (пет) добри практики. участия в
Постоянен
проекти
целия живот.
Създадена банка с описанието им.

Директор
Род. съвети

Отговорник
Директор, гл.
учители
и
председателите
на ЕКК

 Проектна дейност с ученици.
Постоянен

 Изготвени продукти от учителите и/или
учениците,
демонстриращи интерактивни
положителни педагогически практики.
 Електронни продукти, изработени от всички
учители и споделени в електроннта платформа
Феникс и/или Office 365.
за
гражданско,
здравно,
2. Разработване и прилагане на  Програма
екологично и интеркултурно образование.
цялостни политики за:
подкрепа
на
личностното
развитие на учениците;
 Изготвен
и
изпълняван
график
за
изграждане
на
позитивен допълнителна работа.
организационен климат;
- утвърждаване на позитивна  Брой индивидуално консултирани ученици и

Постоянен
Директор
ЗДУД
Не изисква
средства

Не изисква

Септември
2016

и

Септември
2017

Я. Георгиева,
Н. Михайлова,
Г. Маркова,
С. Янкова,
М. Минкова

Септ. 2016

ЗДУД и

техните родители с училищен психолог.

дисциплина.

 Актуализирана
свободен час”.

програма

по

НП

„Без

 Работа по проект „Твоят час” – групи по
интереси и групи с ученици с обучителни
затруднения.

3. Реализация на дейности
повишаване
на
резултатите
външното оценяване.

средства

и 2017

Учителите

Не изисква
средства

Постоянен

Педаг.
съветник,
Психолог

Средства
от участия
в НП и
проекти

Септ. 2016
и 2017

Педаг.
съветник,
Психолог

2016-2018

Директор

за  Изградена обща структура и еднакви Не изисква 2016 - 2018
от критерии за оценяване на контролни и класни средства
работи за всеки випуск по всеки учебен
предмет.
 Уеднаквени тестовете по випуски за входни
и изходни нива по БЕЛ, математика, АЕ, ЧО и
ЧП за начален етап.

2016-2018

ЗДУД Дачева
Предс. на ЕКК

 Участие в процедура по оценяване и избор на
учебници.

Учебна
2016-2017

Всички
учители

Април
2017 г. и
2018 г.

Учители,
преподаващи
на IV и VII
клас

Май
2017 г. и
2018 г.

Учители от IV
и VII клас

2016-2018

Предс. на

 Проведени пробни тестове в IV клас по
предметите от НВО и пробен изпит по БЕЛ и
математика в VII клас.
 Постижения на учениците от IV и VII клас над средните за страната в Националното
външно оценяване.
4.

Издигане

равнището

ЗДУД Дачева
Предс. на ЕКК

на  Участия в дейности съгласно Национален

Делегиран

родноезиковата подготовка. Акцент план за действие в изпълнение на
върху грамотността (български език и националната стратегия за насърчаване и
математика)
повишаване на грамотността.
 Увеличен брой участници в олимпиади и
състезания.
 Класирани ученици на призови места.
 Участие в инициативи на РУО и СМБ във
връзка с обявяване на 2017 г. за Година на
математиката.
 Разработени модели и добри практики за
съвместна дейност с родители в подкрепа на
грамотността.

бюджет

ЕКК

По график

Не изисква
средства

Април
Начални
2017 - 2018 учители

 Участие в инициативи във връзка с
Международния ден на детската книга – 2
април, Международния ден на книгата и
авторското право – 23 април.

Ежегодно
м. април

 Участие в инициативите, съпътстващи
Националната седмица на книгата и
Регионалната седмица на книгата.

Декември
2016 и
2017

 Организирана и проведена инициатива
„Подарък за училищната библиотека”.

Април
2017 и
2018

 Тържества „Вече сме грамотни” в I клас.

Април
2017 и
2018

 Участия в олимпиадата по БЕЛ, в
националните състезания „Любословие” и
„Стъпала на знанието”.
 Участие

в

инициативи,

свързани

с

Индивидуа
лно
финансира
не

Нач. учители и
уч.
по
математика

Март
2017 и
2018

Нач. учители;
учители по
БЕЛ

Нач. учители;
учители по
БЕЛ
Нач. учители;
учители по
БЕЛ
начални
учители I клас
нач. учители;
учители по
БЕЛ
учители по

Националната седмица на четенето –
състезание на ученици от прогимназиален етап
с ученици от други училища.
 Участие но учениците от ІV кл.
математическото състезание „Питагор”.

Април
2017 и
2018

Май 2017 и Начални
2018
учители ІV кл.

в

 Участие на учениците от начален етап в
състезанията, организирани от Съюза на
началните учители.
5. Реализиране на гражданско и  Участия в обществено полезни инициативи,
здравно образование, изграждане на свързани с гражданско и здравно образование.
навици за здравословен начин на
живот и устойчиво развитие.
 Работа по проект „Джуниър Ачийвмънт”

БЕЛ

Не изисква
средства
Не изисква
средства

2016-2018

Начални
учители

2016-2018

Педагогически
съветник,
училищен
психолог и кл.
р-ли

2016-2018

К. Янева и
Н.Методиева

 Проведени
дейности,
насочени
към
изграждане на култура за безопасно сърфиране
в Интернет.

РНИКТ
2016-2018

 Организирани благотворителни
изложби за подпомагане на
неравностойно положение.

акции
деца

и
в
2016-2018

 Участие на училищни отбори в състезанията,
организирани от БЧК и дирекция „Гражданска
защита”.
5.1. Реализиране на политики за здравно  Участие в дейностите по Националния
образование.
спортен календар на МОН и организираните на
общинско и областно ниво.

Педаг.
съветник,
училищен
психолог и кл.
р-ли
Педаг.
съветник

По график
2016-2018

Учители
ФВС

по

 Проведени разговори на учениците със
специалисти – в ЧК или по програмата „Без
свободен час“ - на тема „Здравословно хранене
и здравословен начин на живот“.
 Ден на здравословно хранене.
 Реализирани учебни програми за превенция
на употребата на наркотици, превенция
ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в
училището и трафик на хора.
 Ден на водата и Ден на Земята.
5.1.
Утвърждаване
формите
ученическо самоуправление.

на  Ежегодно сформирани Ученически съвети по Не изисква
средства
класове и на училищно ниво.
 Създадени и прилагани вътрешно-училищни
правила за поведение във всяка паралелка.
 Спазване на правилата, изработени от
ученическия съвет.
 Участие на учениците в дежурствата в
училище.
 Намален брой отсъствия по неуважителни
причини.
 Ежегодно провеждане Ден на ученическото
самоуправление.
 Участие в изработването на Етичен кодекс на
училището.
 Участие в работата на Общсетвения съвет и
Педагогическия съвет

2016-2018

Педаг.
съветник
психолог

Март 2017 всички учители
и 2018
Учителите по
2016-2018 природни
науки
Педаг.
съветник
Март
–
Април
2017- 2018
2016-2017

2016-2018

09 май

Учителите по
природни
науки
Педаг.
съветник,
училищен
психолог и кл.
р-ли

Педаг.
съветник,
училищен
психолог и кл.
р-ли

6. Развитие на способностите
учениците
и
повишаване
мотивацията им за учене.

на  Реализиран проект „Твоят час“ по ОП „Наука ОП
на и образование за интелигентен растеж”
 Разработени и реализирани проекти по Програма
Европейска програма „Еразъм +“ и eTwinning. „Еразъм +“

2016 – 2018 ЗДУД учители

2016 - 2018

Директор

7. Утвърждаване на училището като  Създадени и утвърдени училищни символи Делегиран 2016 – 2018 Директор
образователен център с модерна и (знаме, химн, емблема, а при желание от бюджет и
обозрима визия.
страна на родители и учители – елементи на УН
униформа).
 Създадени традиции за честване на
национални, местни и училищни празници –
издигане на националното знаме, изслушване
на националния химн, химна на училището,
посрещане на училищното знаме и първенец на
випуска.
 Реализирани радиопредавания по
национални празници и годишнини.

повод

 Внедряване на MS Office 365 за нуждите на
образованието и науката.
 Използване
на
платформата Феникс.

възможностите

на

 Дигитализация на образователния процес МОН
чрез осигуряване на нужната техника чрез Делегиран
участие
в
НП
„Информационни
и бюджет
комуникационни
технологии
(ИКТ)
в
системата на предучилищното и училищното
образование” и други програми.

2016 – 2018 учители и
РНИКТ

учители по
история и БЕЛ
2016 – 2018 и
РНИКТ
Октомври
2016

РНИКТ
Маратилова

2016 – 2018 ЗДУД Мичев
РНИКТ
2016 - 2018 Директор

 Поддържана

интернет

страница

училището.

на Делегиран
бюджет

 Публикувани

вътрешно-училищни Не изисква
нормативни
документи,
съобщения, средства
постижения на учители и ученици, предстоящо
в училището, галерия със снимки.
7.1. Утвърждаване
иновативно училище.

на

статут

на  Сформиран идеен екип, за анализ на данни за Делегиран
провеждане на иновация.
бюджет

постоянен
постоянен

октомври
2016

Й. Димитрова

ЗДУД Дачева
Й. Димитрова

Директор

 Изработен план, утвърждаващ провеждането Средства

ХІ. 2016- І. Директор
за
конс. 2017
УН
услуга
Обществен
съвет

на иновацията.

 Изготвен План-график
„Иновативно училище“.

за

дейността

на Делегиран
бюджет
УН

7.2. Реализиране на ефективна рекламна  Успешно осъществен план-прием за I и V
кампания за постиженията на училището клас.
 Сформиран екип за изработване на рекламни Делегиран
бюджет
материали.
 Популяризирани положителни практики на
сайта и на педагогически конференции.
Не изисква
средства
 Публикувани на училищния сайт на
изработени съвместни продукти от:
- учители;
Делегиран
- учители и ученици;
бюджет
- ученици.

октомври
2017 г.
октомври
2018 г.

Учители
иновативни
паралелки

в

2016 – 2017 Директор
2017 – 2018
Директор
Ноември
2016
Учители и Й.
2016 – 2018 Димитрова

Учители и Й.
2016 – 2018 Димитрова

 Участие на формацията по музика и Не изисква
средства
индивидуални участници в различни изяви.

2016 – 2018 Джамалян

 Проведени
училищни
мероприятия
с
активното участие на ученици по повод
националнии училищни празници

2016-2018

 Обявени
награди
и
поздравления,
презентирани творби и постижения на ученици
на училищната информационна система.

2016-2017

Учителите по
БЕЛ, история и
цивилизации,
начални
учители
РНИКТ,
учители

ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ И С ИНСТИТУЦИИ, АНГАЖИРАНИ С
ОБРАЗОВАНИЕТО
Дейности
Индикатори
Финансира
Срок
Отговорник
не
Не изисква Х – ХІ 2016 Директор
1.Осъществяване на педагогическо  Сформиран Обществен съвет.
взаимодействие „училище-семейство“.  Участие на родителите в избора на учебници средства
и учебни комплекти.
ІХ. 2017 г.
 Участие на родителите в избора на
доставчици на закуски и осигуряване на
обденото хранене на учениците
 Организирано закупуване
помагала на учениците.

на

учебните Родители

 Провеждане родителски срещи:
Запознаване на родителите със ЗПУО, с
Правилника за дейността на училището,
организацията на учебния ден, училищните
учебни планове.
Запознаване на родителите с графика за
ДЧК – работа с родители, графика за приемно

30.09.2016 г. Род. съвети
30.09.2017 г. Кл. р-ли
Септември
Кл. р-ли
2016 г. и
2017 г.
Октомври
Кл. р-ли
2016 г. и

време на учителите, обсъждане на резултатите
от входни нива, текущи.
Отчитане резултатите от ОВП за първия
учебен срок. Организационни въпроси.

2017 г.
Февруари
Кл. р-ли
2017 г. и
2018 г.

Запознаване с условията за кандидатстване
на учениците след ІV и след VІІ клас;
готовност за приключване на учебната година
и организиране на летния отдих на учениците.

Май 2017 г. Директор
и 2018 г.

 Проведени ЧК с участието на родители с
интересни професии.

2016-2018

Кл. р-ли

 Участие на родителите в разработването на
Етичния кодекс на училището

Септември
2016

Педаг.съвет
ник

 Участие на родителите в съвет за мониторинг
„Твоят час”.

2016 - 2018

Директор

 Изготвен календар с дейности за работа с
родители.

2017 – 2018

Нач.
учители

 Проведени
съвместни
инициативи
–
работилници, екоакции, спортни мероприятия
и др.

2016-2018

Директор

 Участия в екскурзии, тържества, лагершколи и др..

2016-2018

Кл. р-ли

 Сътрудничество с РИМ,
Художествена
галерия, Младежки дом, Етнографски музей,
къща-музей „К. Величков“, университети и
други културни институции и организации.

2016-2018

Кл. р-ли

Класни
р- ли и
род. съвети
учители

2. Реализиране на
инициатива на УН.

дейности

по  Изградено видеонаблюдение в кабинетите на От бюджета 2016-2018
на УН
II етаж;
 Осигурени късофокусни мултимедии за
всеки кабинет;
 Осигурени награди за ученици и учители в
края на учебната година и др.
 Кандидатстване по проекти на НПО за
2016-2018
осигуряване на допълнителни материални
средства.

Управителен
съвет на УН
Управителен
съвет на УН

Управителен
съвет на УН

