ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ“ ГРАД ПАЗАРДЖИК

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ“

през учебната 2017 / 2018 г.

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПС
С ПРОТОКОЛ № 10 /12.09.2017 г.
И УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 386-1329/13.09.2017 г.

ЦЕЛ
1.
Повишаване
на
качеството
и
ефективността
в
учебната дейност чрез
засилване
на
интерактивния
и
интердисциплинарния
подход в преподаването
и обучението

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

А) Нормативно обезпечаване на учебната 2017 – 2018 г. в
съответствие със ЗУПО
1.
Актуализиране на Стратегия за развитие на ОУ
“Професор Иван Батаклиев”

15.09.2017

Юлия Мичева
Вера Маратилова

2. Актуализиране на Програма за превенция на ранното
напускане на училище

15.09.2017

Педаг. съветник;
психолог

3. Актуализиране на Програма за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на учениците от уязвими
групи

15.09.2017

Йорданка Шопова

4. Актуализиране на Програма за гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование

15.09.2017

Сашка Янкова

5.Актуализиране
на
цялостните
политики
- подкрепа на личностното развитие на учениците;
- изграждане на позитивен организационен климат;
- утвърждаване на позитивна дисциплина;
- развитие на училищната общност

за:

30.09.2017

Б) Практически дейности
1. Провеждане на Добри практики чрез използване на Постоянен
интерактивни методи за преподаване съгласно годишните
планове на ЕКК по отделните предмети и по план-график на
дейностите за изпълнение на проекта за Иновативно училище
2. Изготвяне и спазване на график за допълнителна работа

Постоянен

Педаг. съветник;
Психолог;
Дани Шопова

Всички учители;
учителите,
преподаващи в
иновативните
паралелки
ЗДУД; учителите

3. Индивидуално консултиране на ученици и техните
родители с училищен психолог

при
необходимост

Психолог

4. Провеждане на пробни тестове в IV клас по предмети с
НВО
5. Провеждане на пробни изпити в VII клас по БЕЛ и
математика – НВО

04.2018

нач. учители в IV клас

04.2018

учителите по
математика и БЕЛ в
VII клас

6. Провеждане на тематични и методически сбирки
съгласно плановете на ЕКК по учебни предмети

постоянен

Председатели на ЕКК

7. Осигуряване на целодневно обучение за учениците от I,
II и III клас според желанието на родителите

15.09.2017

ЗДУД – Дачева

8. Организиране и провеждане на националното външното
оценяване в ІV и VII клас.

05.2018

9. Залагане на обща структура и еднакви критерии за
оценяване на контролни и класни работи за всеки випуск по
всеки учебен предмет (с изкл. на иновативните паралелки)

постоянен

ЗДУД – Дачева
Председатели на ЕКК

10. Уеднаквяване на тестовете по випуски за входни и
изходни нива по БЕЛ, математика, АЕ, ЧО и ЧП за начален
етап ( с изкл.на иновативните паралелки)

постоянен

ЗДУД – Дачева
Председатели на ЕКК

постоянен

Председатели на ЕКК;
учителите

постоянен

учителите

1.
Организиране,
поощряване
и
своевременно
информиране на учениците за участие в ученически конкурси
2. Утвърждаване на от регионален, национален и международен характер.
училището
като
2. Включване в дейностите по Националния календар за
културно,
информационно
и извънучилищни дейности и Националния спортен календар
на МОН и организираните извънучилищни дейности на
спортно средище
общинско и областно ниво.

Директор

3. Участие на формацията по музика и индивидуални
участници в различни изяви.

постоянен

4. Сформиране на екип за изработване на рекламни
материали.

11.2017

5. Посещения в детските градини на родителски срещи,
празници и тържества.

постоянен

Начални учители от IV
клас

6. Посещения на родителски срещи в началните училища в
града, за да се представи ОУ “Проф. Иван Батаклиев“.

постоянен

Учители от VII клас

7. Училищни мероприятия с активното участие на ученици
- откриване на учебната година;

15.09.2017

В. Иванов

- честване на Патронен празник;

31.10.2017

В. Маратилова,
К. Митрева

- честване на 3 март;

03.03.2018

Д. Младенова

- честване на 24 май

24.05.2018

А. Симитчиева

8. Използване на училищната информационна система за
обявяване на награди и поздравления, презентиране на
творби и постижения на ученици

постоянен

Ръководител
направление ИКТ;
учители

1. Изработване и приемане на План за квалификационната
3.
Развитие
на
дейност на училището за 2016 /2017
системата
за
поддържане и повишаване
2. Повишаване квалификацията на учителите и
на квалификацията на
усъвършенстване уменията за работа в екип:
педагогическите специ- участие на учители в квалификационни форми по ИКТ,
алисти
организирани от МОН;

15.09.2017

Яна Георгиева

Постоянен

Директор; всички
учители

30.09.2017

Яна Георгиева

- Актуализиране на Система от Правила и кредити за

Лала Джамалян
Директор

вътрешно методическа дейност в съответствие с Наредбата
за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
3. Повишаване на професионално-квалификационната
степен на педагог.специалисти

постоянен

всички учители

на професионалното портфолио от

06.2018

всички учители

5. Актуализиране на бланките за описание на Добрите/
Положителните практики

10.2017

Яна Георгиева; предс.
на ЕКК

6. Организиране и провеждане на Добри училищни
практики съгласно Плана за квалификация

постоянен

4. Актуализиране
всеки учител

1. Включване на учители от начален етап и учители
български език и литература в обучения за усвояване
практики за изработване на инструментариум
установяване и оценяване на четивната грамотност
учениците

всички учители

по
на
за
на

01. 2018

2. Прилагане на модели и добри практики за съвместна
дейност с родители в подкрепа на грамотността

04.2018

начални учители

04. 2018

начални учители;
учители по БЕЛ

4.
Насърчаване и
3. Участие в инициативи във връзка с Международния ден
повишаване
грамотна детската книга – 2 април, Международния ден на книгата
ността у учениците
и авторското право – 23 април
- съвместно мероприятие с Ротари клуб „Бесапара”,
посветено на Международния ден на книгата и авторското
право „Грамотност чрез четене”
4. Участие в инициативите, съпътстващи Националната
седмица на книгата и Регионалната седмица на книгата

23.04.2018

12.2017
04.2018

начални учители;
учители по БЕЛ;
главен учител,
отговарящ за
квалификацията

А. Симитчиева

начални учители;
учители по БЕЛ

5. Провеждане и организиране на инициативата „Подарък
за училищната библиотека”

04.2018

начални учители;

03.2018

Вера Маратилова
Елисавета Ягодина

7. Организиране на участия в олимпиадата по БЕЛ, в
националните
състезания „Любословие”, „Стъпала на
знанието” и „Таралеж”
8. Съвместна работа с УНИБИТ

04.2018

начални учители
учители по БЕЛ

- провеждане на анкети от доц.д-р Любомира Парижкова,
установяващи връзката между дигиталната и четивната
грамотност – III и IV клас

03.2018

А. Симитчиева,
началните учители в
III и IV клас

6. Организиране на тържества „Вече сме грамотни” в
I клас

1. Сформиране на екипи за разработване на проекти

10.2017

Директор

2. Кандидатстване на училището във форми и дейности на
„Еразъм +” и eTwinning

Постоянен

Педаг. съветник;
учители по АЕ

3. Реализиране на два спечелени проекта по Програма
„Еразъм +” - КД 2. Проектите са на следните теми:
- „Да оцветим бъдещето”
- „Бъдещето е в училище”

2017/2018
2018/2019

Директор и екипите,
спечелили проектите

през уч.год

ЗДУД; учители

5.
Ефективно
внедряване на ИКТ и
4. Участие на училището в проект „Твоят час” по ОП
участие в национални и
„Наука и образование за интелигентен растеж”
международни
програми и проекти
5. Използване възможностите на облачните технологии за
нуждите на образованието и науката.
6. Използване на възможностите
електронна платформа „Феникс” за
обучението и съдържанието.
7.

Споделяне

на

електронни

на национална
управление на

учебни

материали

в

постоянен

Ръководител
направление ИКТ;
Верка Маратилова

постоянен

Директор; учителите

постоянен

всички учители

електронната платформа Феникс и/или в Оffice 365
8. Осигуряване на безопасна безжична мрежа за надежден
високоскоростен интернет в училище проект
по
Национална програма „Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и
училищното образование”

03.2018

Директор;
Ръководител
направление ИКТ

9. Продължаване на процеса на дигитализация на учебния
процес чрез осигуряване на нужната техника (2 LED touch
монитора със стойки и софтуерен продукт mozaBook за
учители и за ученици)

11. 2017

Директор

10. Работа по Национална програма „Без свободен час”
11. Работа по проект „Джуниър Ачийвмънт” във всички
втори класове на тема „Ние“ и в III клас на тема „Нашето
семейство“

през уч. год

Директор

през уч. год

Начални учители от II
клас и К. Янева

12. Изпълнение на проект към Държавен фонд през уч. год
„Земеделие”, модул „Училищен плод” и модул „Училищно
мляко“
А) Осигуряване на ред и защита на учениците:
1. Поддържане на управленска информационна система на
6.
Осигуряване
на
училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици
стабилност,
ред
и
Admin-pro
защита на учениците и
създаване на условия за
2. Актуализиране на Системата за дежурства в училище
тяхната
публична
изява, инициатива и
творчество. Утвържда3. Провеждане на периодичен инструктаж на учениците за
ване на формите на
безопасни условия за възпитание и обучение в училище
ученическо самоуправление
4. Провеждане на практически обучения – проиграване на
основни бедствени ситуации

ЗДУД Ат. Мичев

15.09.2017

Главен учител;
ЗДУД Ат. Мичев

постоянен

Яна Георгиева и
комисия

постоянен
два пъти
годишно

ЗДУД-Ат. Мичев
ЗДУД-Ат. Мичев

5. Разговори на учениците със специалисти – в ЧК или по
програмата „Без свободен час“ - на тема „Здравословно
хранене и здравословен начин на живот“.
6. Провеждане на Ден на здравословно хранене.

7. Изостряне вниманието на учениците към непредвидени
опасности при използване на информация от Интернет.

постоянен

педаг.съветник;
психолог

03.2018

началните учители;
Нели Михайлова,
Галя Маркова

постоянен

всички учители

постоянен

Н. Кръстанова,
началните учители,
учителите по история

постоянен

учители по история и
БЕЛ

12.2017
04.2018

учители по ИИ, ИТ,
БЕЛ, Й. Димитрова

Б) Публични изяви на ученици
1. Подготвяне и реализиране на радиопредавания по повод
национални празници и годишнини.
2. Публикуване на рисунки, разкази, есета, презентации на
ученици в сайта на училището и в училищния вестник
„Криле за полет“.
3. Организиране на благотворителни акции и изложби за
подпомагане на деца в неравностойно положение

4. Участие на училищни отбори в състезанията,
по график
организирани от БЧК и дирекция „Гражданска защита”
5. Участие в инициативи на училището, МОН, РУО –
Пазарджик по повод Деня на водата, Деня на Земята и
опазване на околната среда
6. Провеждане на Ден на ученическото самоуправление

педагогически
съветник

03.2018
04.2018

учителите по
природни науки

09.05.2018

педагогически
съветник;
психолог

1. Организирано закупуване на учебните помагала на
учениците

30.09.2017

кл.ръководители
Родителските активи

2. Провеждане на родителски срещи:
Септември - Запознаване на родителите с Правилника за
дейността на училщето, преподавателския състав, учебния
план за I и II, V и VI клас, условията в училище

по график

всички учители

постоянен

Директор

Октомври - Запознаване на родителите с графика за ДЧК
– работа с родители, графика за приемно време на учителите,
обсъждане на резултатите от входни нива, текущи.
Февруари- Отчитане резултатите от ОВП за първия учебен
срок. Организационни въпроси
7. Взаимодействие с
институции, ангажирани с образованието, с
родителската общност
и приобщаването им за
активно
сътрудничество в решаване на
училищните проблеми

Май - 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
3. Организиране и координиране на работата
Обществения съвет
4. Създаване на професионални училищни общности

на

11.2017

началните учители

5. Изготвяне на календар с дейности за работа с родители

30.09.2017

председател на ЕКК на
началните учители

6. Изготвяне на „Харта на класа” в I а и I б

10.2017
постоянен

Вера Маратилова
Елисавета Ягодина

постоянен

;всички учители

постоянен

ЗДУД
Атанас Мичев;

7. Използване на възможностите на платформата Феникс
за информиране и връзка с родителите
8. Изготвяне и спазване на График за приемно време.

9. Провеждане на ЧК с участието на родители с интересни
професии.

постоянен

кл. ръководители

постоянен

всички учители

постоянен

кл. ръководители

12. Организиране и провеждане на екскурзии с учебна цел

постоянен

учителите

13. Организиране и провеждане на лагери

постоянен

учителите

постоянен

учителите

10. Ангажиране на родители в ОВП
11. Търсене на съдействие от родители при организиране
на екскурзии, празници, дарителски кампании.

14. Сътрудничество с РИМ,
Художествена галерия,
Младежки дом, Етнографски музей, къща-музей „К.
Величков“, университети и други културни институции и
организации
15. Сътрудничество с УНИБИТ
-съвместен час с учениците от VII клас и доц.д-р
Любомира Парижкова на тема: „Овладяване на основите на
реториката – гаранция за успешна житейска реализация”
16. Сътрудничество с Военен клуб – град Пазарджик
-съвместно мероприятие със Съюза на ветераните град
Пазарджик – урок по родолюбие и патриотизъм на тема:
„Освобождението на Пазарджик”
1. Изготвяне на план-график за дейностите в изпълнение на
проекта за Иновативно училище.
8.
Изготвяне
и
изпълнение
на
Училищен
план за
нововъведения с цел
изпълнение
на
Национална стратегия
за „Учене през целия
живот 2014 – 2020”

2. Извършване на съответните дейности в изпълнение на
проекта за Иновативно училище
3. Използване на интерактивни методи за преподаване и
учене в изпълнение на проекта за Иновативно училище и
демонстрирането им чрез Добри практики на училищно и на
регионално ниво

03.2018

А. Симитчиева

01.2018

Д. Младенова

30.09.2017

постоянен

постоянен

учителите,
преподаващи в
иновативните
паралелки
паралелки

