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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Планът за 2016- 2017 учебна година е разработен въз основа на Стратегията за развитие на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” , село
Черна гора за периода 2016 - 2020 година, приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №13/10.09.2016г. Той подкрепя
ключовите мерки в политиките на училището за необходимост от постигане на по-високи резултати в образователната дейност, за
модернизиране на образованието, за още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и
етническите ценности.

Разработването на Плана за изпълнение на Стратегията ще допринесе за ясното очертаване на пътя и насоките за развитието на
училището през периода 2016- 2020 година, за постигането на дългосрочните цели, за ефективното и ефикасното използване на
ресурсите и мотивирането на педагогическите специалисти.

Той е основен инструмент за реализация на Стратегията и представлява неразделна част от нея. Дейностите са съобразени както с
подобряване на достъпа до образование, така и с повишаване на неговото качество.

II. ЦЕЛИ

· Поддържане на високо качество и ефективност на образователно- възпитателния  процес в съответствие с ДОС и стратегията на
МОН за развитие на образованието в Република България;

· Ориентация на обучението към личността на ученика, към неговите потребности и стремежи, отговарящи на европейските
критерии и изисквания за качество;

· Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите
заложби у учениците.

№ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ ФИНАНСИРАНЕ СРОК
1. Разработване на цялостна концепция

за провеждане на образователния
процес в училище

- актуализиране  и утвърждаване на учебни
планове и програми, Етичен кодекс,
методически обединения и комисии, план-
прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет 15.09.2016г.

2.  Контрол по изпълнение на ДОС - промяна на целите на контролната
дейност на директора, съобразно целите на
стратегията;
-провеждане на вътрешно оценяване;
- анализ за изпълнение на ДОС.

Делегиран бюджет постоянен



3. Усъвършенстване и повишаване на
квалификацията на педагогическите
специалисти
Учене през целия живот

- запознаване със ЗПУО, ДОС, наредби;
- проучване желанията на педагогическите
специалисти;
- активизиране и оптимизиране дейността
на МО;
-  включване в обучения на регионално и
национално ниво

Делегиран бюджет постоянен

4. Намаляване дела на учениците със
слаби постижения

- провеждане на консултации по всички
учебни предмети по график;
- прилагане на диференциран подход към
изоставащите ученици в учебните часове и
в часовете за консултации.

Не се нуждае от
финансиране

постоянен

5. Намаляване  дела на преждевременно
напусналите образователната
система

- изготвяне на программа за превенция на
отпадането на учениците от училище;
- идентифициране на деца в риск от
отпадане и картотекирането им;
- поставяне на обучението на интерактивни
и интеркултурни основи.

Постоянен

6. Добро представяне на изпитите за
НВО в IV и  VII клас

- активно използване на тестовата форма за
проверка на знанията при учениците от IV
и  VII клас

постоянен

7. Изграждане и развиване у децата на
желание за учене и общуване на
чужд език като гаранция за
устойчивост на усвояването на чужд
език в основната степен на
училището

- отбелязване деня на европейските езици
на 26.09.;
- какво е Европа и ЕС;
- празникът „Хелоуин”.

 8. Утвърждаване на интеркултурното
образование като неотменна част от
процеса на модернизация на
българската образователна система

- разглеждане на теми за интеркултурното
образование в часа на класа;
- теми по гражданско образование в часа на
класа и във връзка с НП „На училище без
отсъствия”, мярка „Без свободен час”;
- квалификация на педагогическите
специалисти по темата.

Делигиран бюджет
МОН

през учебната
година

9. Практическа приложимост на
изучаваното учебно съдържание и

- използване на интерактивни методи на
обучение по всички предмети;

Делигиран бюджет постоянен



използване на методите учене чрез
действие

- въвеждане на ИКТ в процеса на обучение

10. Подобряване дейността на
училищните комисии за превенция
на противообществените
прояви, агресията и тормоза

- проучване на тормоза в училище чрез
въпросник; анализ на резултатите и план за
действие;
- срещи-разговори с представители на
организации, работещи по проблемите на
агресията и насилието.

Делигиран бюджет постоянен

11. Участие в национални програми и
проекти за развитие на
образованието и разширяване кръга
от дейности в училището

-НП „На училище без отсъствия”, мярка
„Без свободен час”;
НП  „Училищен плод/ мляко”
- съвместна работа с център за етнически
диалог и толерантност АМАЛИПЕ;
- включване в проект „Твоят час”

Министерство на
земеделието, МОН,

фондове на ЕС

през учебната
година

12. Създаване на условия за обучение в
разнообразни извънкласни и
извънучилищни форми на обучение

- повишаване ангажираността на учениците
в процеса на тяхното развитие;
- честване на празници в училище и на
общинско ниво;
- провеждане на спортен празник, участия
в общински спортни състезания

Делигиран бюджет през учебната
година

13. Мотивиране на родители за участие в
училищни и извънучилищни
мероприятия

- участие на родителите в дейността на
училището.

Делигиран бюджет постоянен

Забележка: Предвидените дейности се актуализират ежегодно и ще се изработва годишен план с конкретните срокове.




