Гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“
гр. Правец 2161, бул. Трети март №30, тел/факс 071332183 Директор, 0893615079 Пом.директори, 2182 Секретар, e-mail:gpche_pravec@abv.bg

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА
м. СЕПТЕМВРИ 2017 г.
ДЕЙНОСТИ

1.

2.

3.

Изготвяне график на поправителни, приравнителни
изпити и изпити за определяне на годишна оценка.
Разпределение на часовете от раздел Б и В на учебния
план и учителите, които ще преподават ЗИП и СИП и
техните програми. Определяне на класни ръководители и
класни стаи.
Утвърждаване на училищните учебни планове.
Изработване на седмично разписание и график на
учебните часове за първия учебен срок.

6.

Утвърждаване състава на комисии за подпомагане
дейността на училището и Педагогическия съвет
Педагогически съвет
 Актуализиране на действащите правилници;
 Организация за откриване на учебната година;
Откриване на учебната година.

7.

Утвърждаване на годишни разпределения.

4.

5.

8.
9.

Изготвяне на план за работа на училището, тематичен
план за работата на пед. съвет и план за възп. работа в
общежитието
Изготвяне на графици за класни и контр. работи.

Разработва/
Срок

Съгласува

Утвърждава/
Контролира/
Срок

Представя се в
адм. структура/
Срок

ЗД по УВД
01.09.2016

Директор
01.09.2016

ЗД по УВД
14.09.2016

Директор
14.09.2016

РУО
09.2016

Директор
12.09.2016

РЗИ
10.2016

Директор
14.09.2016

РУО

ЗД по УВД
М. Парийска
Р. Христова
12.09.2016
Директор
.09.2016
Директор
Група
учители

Пед. съвет

Пед. съвет

Пед. съвет

Директор
Група
учители
Учителите
ЗД по УВД
15.09.2016

ЗД по УВД
21.09.2016

Директор
16.09.2016
Пом.директор

Пед. съвет

Директор
20.09.2016
Директор
15.09.2016

Директор
21.09.2016

РУО
09.2016
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10.
11.
12.
13.

Изготвяне на графици за СИП, трети час ФКС и учебни
практики.
Утвърждаване на план за работа на кл. ръководители.
Оформяне на учебната документация – дневници,
бележници, лични карти, лични картони
Изготвяне на Списък - Образец 1

14.

Запознаване с плана за контролната дейност на равнище
училище.

15.

Отбелязване Денят на независимостта.
Отбелязване на Европвйския ден на езиците

16.

Провеждане на инструктаж по безопасност на труда.

17

Изготвяне на график за втори ЧК

18

Изготвяне на график за приемно време на учителите и
консултации

ЗД по УВД
Учители

Директор
30.09.2016 г.

Кл. ръководители
21.09.2016
Кл. ръководители
01.10.2016

Директор
21.09.2016
Директор
01.10.2016

Директор

Пед. съвет

Началник на РУО
29.09.2016

РУО

Пом. директор
Директор
09.2016

Директор

Директор
09.2016

РУО

Учители

22.09.2016
Директор
Пом директор
.09.2016
Директор

Учители Кл.
ръководители
Директор
15.09.2016 г.
ЗД по УВД
Учители
26.09.2016 г.

Директор

м. ОКТОМВРИ 2016 г.
№

1.
2.

ДЕЙНОСТИ

Разработване на график за провеждане на държавни изпити
по практика за придобиване на ПК през сесиите на
2016/2017 г.
Преглед на състоянието на документацията, която е
задължителна за училището.

Разработва/
Срок

Съгласува

Утвърждава/
Контролира/
Срок

Директор

Ст.експерт в РУО

Пом. директор
10.2016

Директор
05-27.10.2016

Представя се в
адм. структура/
Срок
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3.

Проверки /по график/

4.

Попълване на необходимите форми-образци на НСИ за
училището.
Провеждане на тестове за входящо ниво и обобщаване

5.
6.

Утвърждаване списък на учениците, които ще получат
стипендии.

8.

Проверка на издадените свидетелства за завършено
основно образование и регистрирането им.
Педагогически съвет

9.

Родителска среща.

10.
11.

Проверка на противопожарната инсталация в ГПЧЕ и
общежитието.
Актуализиране на евакуационния план.

12.
13.

Участие в отбелязване празника на общината
Организиране сбирки на групите по проект „Твоят час”

7.

ЗД по УВД
Директор
01-31.10.2016
Зав. АТС
Директор

Директор
01.10.2016

ЗД по УВД
Кл.
ръководители
ЗД по АСД
Директор

Пед. съвет

НСИ
01.10.2016

Директор
01-30.10.2016
Директор
15.10.2016

Директор
10.2016

Пом. директор
ЗД по УВД
Директор
Кл. ръководители
Районна
служба ППО

Директор
10.2016
Пом. директор
22.10.2016
Директор
12.10.2016

Комисия
16.10
Директор
10.16 г.

м. НОЕМВРИ 2016 г.
№

ДЕЙНОСТИ

1.

Отбелязване Деня на народните будители в часа на
класа

2.

Проверки /по график/

Разработва/
Срок
М.Иванова
Кл.
ръководители
Директор

Съгласува

Утвърждава/
Контролира/
Срок
Директор
31.10.-02.11.2016

Представя се в
адм. структура/
Срок
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3.
4.

Празник на немските паралелки
Отбелязване Международния ден на учителя

5.

Отбелязване на Деня на вси светии от английски
паралелки
Ваканция за всички ученици

6.
7.

11.11.2016
Директор
20.11.2016
Пом.
Директор

Преподаватели по
англ. език
29.10- 01.11
Пед.съветник и
Ученически
парламент
30.11.2016

Отбелязване на световния ден за борба със СПИН

Пом.
Директор

м. ДЕКЕМВРИ 2016 г.
№

ДЕЙНОСТИ

1.

Класни работи по график.

2.

Проверки /по график/. Тематична: Организация на
подготовката на учениците за НВО в 10 клас
Разглеждане възможностите за финансиране и осигуряване
на зимния отдих на ученици и учители и приемане на
график за провеждане на бяло училище/при възможност/

3.

4.
5.
6.

Коледни празници – концерт, баскетболен
турнир,кулинарна изложба, спортен празник – Бяла Коледа
Подаване на заявления за допускане до изпити за ученици
на самостоятелна форма на обучение.
Приемане заявления за явяване на държавни изпити за
придобиване степен на проф. Квалификация.

Разработва/
Срок

Съгласува

Утвърждава/
Контролира/
Срок

Учителите
01-22.12.2016
ЗД по УВД
01-19.12.2016

Директор

Цв. Христов
10.12.2016

Директор
10.12.2016

ЗД по УВД
Кл.
Ръководители
Учители по ФКС
Секретар
10-18.12.2016
Пом. директор
12.2016

Директор
18.12.2016
Директор
18.12.2016
Директор

Представя се в
адм. структура/
Срок
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Секретар,
пом.директор по
АСД

Оформяне на отпуските на учители и служители

7.

Директор

м. ЯНУАРИ 2017 г.
№

Разработва/
Срок

ДЕЙНОСТИ

1.

Провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на ЗД по УВД,
обучение. Провеждане на държавни изпити за придобиване комисия от
учители
степен на ПК.
11-29.01.2017 г.

2

Проверки /по график/

3

Класни работи – по график

4.

Отбелязване на 154-годишнина на Алеко Константинов

5.

Изготвяне на седмично разписание за втори учебен срок

6.

Провеждане олимпиади по предмети – училищен кръг

Директор
29.01.2017 г.
Учителите
29.01.2017 г.
ЗД по УВД
Кл. Ръководители
Фиданка
Костуркова
ЗД по УВД
Парийска, Христова

Съгласува

Утвърждава/
Контролира/
Срок
Дирекор
11-29.01.2017 г

Представя се в
адм. структура/
Срок

Директор
Директор
29.01.2017 г.
Директор
07.01.2017 г.
Пед. съвет

ЗД по УВД
Учители по
предмети

Директор
29.01.2017 г.
Директор
29.01.2017 г.

м. ФЕВРУАРИ 2017 г.
№

1.
2.

ДЕЙНОСТИ

Актуализиране списъка на учениците, които получават
стипендии.
Педагогически съвет за приключване на първия учебен
срок

Разработва/
Срок

Съгласува

ЗД по АСД

Пед. съвет

Кл. Ръководители
03.02.2017 г.

Утвърждава/
Контролира/
Срок
Директор
Директор
.

Представя се в
адм. структура/
Срок
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3.
4.
5.

Педагогически съвет – отчитане резултатите от УВР през
първия учебен срок и контролната дейност

Директор,
ЗД, кл. р-ли,

Пролетна ваканция
Отбелязване на 144 годишнина от обесването на Васил
Левски

04.02-08.02

6.

Провеждане на училищен кръг на олимпиади

7.

Представяне на проект за прием на ученици в ГПЧЕ за
учебната 2017/2018 година

8.

Отбелязване на 14 февруари

Пед. Съвет
15.02.2017 г.

РУО
20.02.2017 г.

учители

Г. Гечев, Вичева
19.02.2017 г.
ЗД по УВД
Директор
28.02.2017 г.
Директор,
Пед. Съвет
20.02.2017 г.

Директор
19.02.2017
Директор
28.02.2017 г.
Пед. съвет

20.02.2017 г.

РУО
25.02.2017 г.

14.02.2017 г
Ученически
парламент

9.

Изготвяне график за класни работи – ІІ срок

10.

Изготвяне графици за СИП, трети час ФКС и учебни
практики

ЗД по УВД
Учителите
ЗД по УВД
Учителите

Директор
28.02.2017 г.
Директор
10.02.2017 г.

м. МАРТ 2017 г.
№

1.
2.
3.
4.

ДЕЙНОСТИ

Организиране честване на Националния празник на
РБългария.
Организиране честване на 1, 8 и 22 март/туристически
походи/
Проверки /по график/
Организиране на пролетни спортни турнири – баскетбол,
волейбол, футбол

Разработва/
Срок
Вичева
03.03.2017 г.

Съгласува

Утвърждава/
Контролира/
Срок
Директор
03.03.2017 г.

Павлин Петков, Ели
Момчилова

Директор

ЗД по УВД
10.03.2017 г.

Директора
10.03.2017 г
Директора
10.03.2017 г.

Учителите по
физкултура

Представя се в
адм. структура/
Срок
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5.

Тематичен педагогически съвет

6.

11.

Общински кръг на олимпиадите по бълг. език и
литература, математика, физика, химия, биология,
география и философия.
Актуализиране график за класните работи през II учебен
срок..
Заявка за задължителна документация за приключване на
учебната 2016/2017 г.
Заявка за задължителна документация за началото на
учебната 2017/2018 г.
Изработване на седмично разписание и график на
учебните часове за XII клас /априлска ваканция/.
Дейности по ДЗИ

12.

Празник на изучаващите френски език - Франкофония

7.
8.
9.
10.

Директора
ЗД по УВД
Учителите
ЗД по УВД
Учителите

Директора
до
30.03.2017 г.
Фин.
орган
РУО

ЗД по УВД
Учителите

Директора,
съгласно сроковете
Директора
31.03.2017 г.
Началник РУО
25.03.2017 г.

Директора
Директора

Началник РУО
25.03.2017 г.

ЗД по УВД,
Парийска, Христова

Директор
30.03.2017 г.

Директор
03.2017 г.

м. АПРИЛ 2017 г.
№

1.

2.
3.
4.
5.

ДЕЙНОСТИ

Предложения за подготовка на материално-техническата
база за новата учебна година.
Регионален кръг на олимпиадите по бълг. език и литература,
математика, физика, химия, биология, география и
философия.
Подготовка за честване празника на училището.
Класни работи – XII клас по график.
Провеждане на екскурзии

Разработва/
Срок
Директора
ЗД по АСД
30.04.2017 г

Съгласува

Утвърждава/
Контролира/
Срок

Общински
съвет

Пед. съвет

ЗД по УВД

Директора,
съгласно
сроковете

ЗД по УВД

Директора

Учителите

Директора

Учителите

Директора

Представя се в
адм. структура/
Срок
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6.
7.

Приемане заявления за явяване на държавни изпити за
придобиване степен на професионална квалификация.
Дейности по ДЗИ

ЗД по УВД

Директора

Директор
04.2017 г.

м. МАЙ 2017 г.
№

ДЕЙНОСТИ

1.

Празник на ГПЧЕ „Алеко Константинов” – 11.05.2017

2.

Спортен празник – екскурзии по произведения на Алеко
Константинов
Ден на випуска.

3.

4.

Отбелязване Деня на Европа.

5.

Подаване на заявления за допускане до изпити и изпити
за промяна на оценката на ученици от XII клас
Педагогически съвет – доклад на кл. ръководители на XII
клас за завършване на уч. година; допускане на учениците
от XII клас до зрелостни изпити.
Спортен празник.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Участие в общинските мероприятия по случай 24 май –
Ден на славянската писменост и култура.
Абитуриентски бал, екскурзии за XII клас.
Изготвяне на график и провеждане на поправителните
изпити за XII клас.
Дейности по ДЗИ

Разработва/
Срок
ЗД по УВД
Група учители
Група учители
15-24.05.2017 г.

Съгласува

Пед. съвет

Кл. Ръководители на
11 клас
05.2017

Директор
Директор
Директор
до 23.05.2017

Пед. съвет

Учители

ЗД по УВД
Директор
05.2017

Директор

05.2017

ЗД по УВД
Кл.
ръководители

ЗД по УВД

Представя се в
адм. структура/
Срок

Директор

ЗД по УВД
09.05.2017
Секретар
05.2017

Учители по ФКС

Утвърждава/
Контролира/
Срок
Директор
11.05.2017 г

Пед. съвет

Директор
.05.2017
Директор
Директор
24.05.2017
Директор
.05.2017

РУО
26.05.2017
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№

ДЕЙНОСТИ

Разработва/

Съгласува

Утвърждава/

Представя се в адм.
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структура/

м. ЮНИ 2017 г.
№

1.
2.
3.
4.
5.

Разработва/
Срок

ДЕЙНОСТИ

Преподаватели по
чужди езици

Организация и провеждане на външно оценяване по
чужди езици – VIII клас.
Представления на учениците от VIII клас.
Проверка на личните картони и дипломите на
зрелостниците.
Провеждане изпити на ученици на самостоятелна форма
на обучение.
Педагогически съвет за приключване на учебната година.

Съгласува
Пом. директор

Учителите по чужд
език
ЗД по УВД
06.2017
ЗД по УВД
ЗД по УВД
Кл.
ръководители
Директор Кл.
ръководители

Утвърждава/
Контролира/
Срок
Директор

Представя се в
адм. структура/
Срок

Директор
06.2017
Пед. съвет

Директор
06.2017

Пед. Съвет

Директор
06.2017
Директор
06.2017

6.

Връчване дипломите на завършилите зрелостници.

7.

Подаване на молби за годишен платен отпуск.

Директор

Директор
25-30.06.2017

8.

Определяне на групите за ЗИП и СИП за уч. 2017/2018 г.
и определяне на преподавателите по ЗИП и СИП.

ЗД по УВД
Учители
06.2017

Директор
06.2017

м. ЮЛИ 2017 г.
Срок

1.

Поправителни изпити.

ЗД по УВД

Пед. съвет

2.

Годишен педагогически съвет.

Директор

Пед. съвет

3.

Приемане и записване на учениците след VII клас в
профилирани паралелки и след VIII клас

Директор

Контролира/
Срок
Директор
07.2017
Директор
до 06.07.2017
РУО

Срок

РУО

Гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“
гр. Правец 2161, бул. Трети март №30, тел/факс 071332183 Директор, 0893615079 Пом.директори, 2182 Секретар, e-mail:gpche_pravec@abv.bg

4.

Изготвяне на график за освежителни работи и ремонт.

ЗД по АСД

5.

Подготовка на училищната сграда за уч. 2017/2018 година

ЗД по АСД

6.

Приемане и записване на учиниците след VIII клас.

Фин. орган

Директор
10.07.2017
Директор
31.08.2017

Забележка:
Училищни екскурзии и пътувания могат да се организират от класните ръководители или учители, ръководители на групи по проекти
по време на цялата учебна година, без да се нарушава учебния процес или с предварително определен ред и начин за
преструктуриране на пропуснатия материал, утвърден от директора.
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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА
1. Приемане на Годишен план за работа на училището
2. Приемане на Правилник за дейността на училището
3. Избор на училищни комисии за учебната година
4. Запознаване с Правилник за вътрешния трудов ред
5. Избор на протоколчик
6. Определяне спортовете за трети час по ФКС
7. Приемане на годишния план за квалификация
8. Избор на комисии и приемане на критерии за оценка на учителския труд
по Национална програма „Диференцирано заплащане”.
9. Други
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА
1. Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии
през първия учебен срок
2. Запознаване сПлан за контролната дейност на директора.
3. Учредяване на Училищниясъвет заучебната 2016/2017 година
4. Приемане на плановете на методическите обединения
5. Други
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА
1. Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих на
учениците
2. Готовност за приключване на I учебен срок на учебната 2016/2017 година
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3. Предложение за прием в VIII и IX клас
4. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник 5. Други
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА
1. Докладина кл.р-ли за
-

ученици застрашени от да останат с неприключен срок

-

изоставащи ученици

-

удължаване на срока

2. Гласуване на наказания на ученици
3. Други
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА
1. Отчитане резултатите от УВР през първия учебен срок и на дейността на
постоянните комисии и методически обединения
2. Отчет за изпълнение на решенията на ПС
3. Актуализиране на списъка за стипендии за II учебен срок
4. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през I учебен
срок
5. Други
МЕСЕЦ МАРТ 2017 ГОДИНА
1. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
2. Проблеми на УВР
3. Други
МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 ГОДИНА
1. Обсъждане дейностите за майските празници в училището и избор на
комисии за изпълнение на дейностите
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2. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени
учители по случай празника на училището
3. Други
МЕСЕЦ МАЙ 2017 ГОДИНА
1. ГРАФИК за дежурство през лятната ваканция – предложения и обсъждане
2. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени
учители по случай 24 май
3. Други
МЕСЕЦ ЮНИ 2017 ГОДИНА
1. Информация за приключване на учебната година VIII-XI клас. Проблеми
на
УВР
2. Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на
учениците и резултатите от ДЗИ
3. Отчет за изпълнението на Годишния план на училището 4. Други
МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА
1. ДОКЛАД за резултатите от УВР през учебната 2016/2017 година
2. Обсъждане на эадачите эа подготовка на училищетопрез новата учебна
година
3. Други
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА
1. Гласуване на Училищен учебен план
2. Гласуване групите за СИП и ЗИП
3. Избор и приемане на формите на обучение
4. Актуализация на комисии по: БППМН, БДП
5. Други
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ПЛАН
ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА
ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА
І. Цел на контролната дейност
Организиране и осъществяване на дейността на училището в съответствие със
Закона за и Държавните образователни стандарти ІІ. Обект на контролната
дейност
1.
2.
3.

Учебната работа на учениците и резултати
Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите и
възпитателите
Работата на обслужващия и помощния персонал

ІІІ. Методи на контролната дейност
1.
Проучване и анализ на документация, свързана с дейностите в училище и
общежитие
2.
Наблюдение на училищните процеси и дейности
3.
Посещения в часове
4.
Провеждане на контролни работи, тестове за проверка
5.
Провеждане разговори
ІV. Форми на контрол ▪

педагогически
проверки:
1. Превантивни дейности:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Провеждане разговори с педагогическия персонал;
Провеждане разговори с родители;
Провеждане разговори с ученици;
Посещения в учебни часове;
Проверки на входно и междинно равнище.

2. Тематични проверки:

Тема: Организация на подготовката на учениците за националното външно
оценяване в X клас по ИТ.
Срок: м. ХІ.2016г. –I.2017г.
3. Текущи:
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3.1. Посещения в учебни часове и наблюдаване организацията на учебния процес в
часовете по ЗП ,ЗПП, ЗИП и СИП;
3.2. Контрол върху провеждане на модула по ФВС
3.3. Посещения в часа на класа и наблюдение на организацията на образователновъзпитателния процес;
3.4. Провеждане на контролни работи, тестове, анкети;
3.5. Проверка на посещаемостта на учениците в клас.
3.6. Проверка на организацията и провеждането на консултациите и часа на
класния ръководител.
3.7. Проверка на провеждането на изпити ( приравнителни, поправителни,
държавни зрелостни, в самостоятелна форма на обучение)
3.8. Проверка на дейността на педагогическия съветник ;
3.9. Проверка върху ритмичността на контролната дейност на зам.-директорите
3.10. Проверка на дейността на възпитателите в общежитието

▪ административни проверки:
1. Проверки на училищната документация, свързана с учебния процес:
1.1. Проверка на тематичните планове, програми, разпределения по различните
учебни предмети и тяхната своевременна актуализация;
1.2. Проверка на личните картони на учениците
1.3. Проверка на класните дневници;
1.4. Проверка на ученическите бележници;
1.5. Проверка за спазването на седмичното разписание и графиците за
консултации, класни и контролни работи;
2. Проверка на документацията по материалните и стопански дейности, по
трудовоправните отношения и финансовата дейност:
2.1. Проверка на воденето на входящата и изходяща кореспонденция;
2.2. Проверка на воденето на трудовите досиета;
2.3. Проверка по изпълнение ЗЗЛД в училище;
2.4. Проверка на документите на стипендиантите;
2.5. Проверка на воденето и съхранението на материалните активи на училището;
2.6. Проверка за воденето на книгата за заповеди и класьорите към нея;
2.7. Проверка на книгите за инструктаж;
2.8. Проверка на документацията по осигуряване на ЗБУТ , ППО и действия при
бедствия и аварии
2.9. Проверка на документацията по проекти

▪ проверка на социално-битовата и стопанската дейност;
1. Проверка за организиране и осъществяване на превоза на учениците;
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2.
3.
4.
5.

Проверка на готовността на осъществяване на обучение при зимни условия;
Проверка на състоянието на МТБ в училище и общежитие;
Проверка за санитарното състояние на училището и общежитието
Проверка на дейността по охрана на училището и общежитието и пропускателния
режим ▪ проверка по спазването на:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Правилника за вътрешния трудов ред в училището;
Правилника за дейността на училището и общежитието;
Изготвените графици;
Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
Седмичното разписание;
Часовия график на учебните занятия.
Дневният режим на училището и общежитието

▪ проверка по изпълнението на препоръките,
дадени от - експерти от РУО и МОН
; - други контролни органи.
ГРАФИК

за контролната дейност на директора за учебната 2016/ 2017г.
месец

№

П р е д м е тн а

проверката

1.
2.
3.
4.
5.

Готовността на училищната сграда за откриване на новата учебна
година.
Годишните разпределения на учителите.
Плановете на класния ръководител.
Програмите за работа на възпитателите.
Дневниците след поправителните изпити.

1.
2.
3.
4.
5.

Проверка на документацията по допълнителния час по ФВС.
Проверка на книгата за подлежащи ученици.
Проверка на книгите за инструктажи.
Проверка на отоплителната инсталация за работа през зимния сезон.
Посещение в учебни часове

1.
2.
3.
4.

Проверка на ученическите бележници.
Посещение посещаемостта в СИП
Проверка на изпълнението на графика за консултации.
Посещения в учебни часове.
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1.
2.
3.
4.

Проверка на дневниците за вход. и изход. документация.
Проверка на ритмичността на изпитванията.
Проверка провеждането на часа на класния ръководител.
Посещения в учебни часове.

1.
2.
3.
4.
5.

Проверка посещаемостта в ЗИП
Проверка провеждането на ЧК
Проверка режима на извозване на учениците.
Проверка на контролната дейност на ПД УД.
Посещение в учебни часове.

1.
2.
3.
4.

Проверка на учебната документация след І-ия учебен срок.
Проверка посещаемостта
Проверка на контролната дейност на ПД АСД.
Посещения в учебни часове.

1.
2.
3.
4.

Проверка на отразяване на взетия материал в дневниците.
Проверка ритмичността на преподавания материал.
Проверка на модулите по ФВС.
Посещение в учебни часове.

1.
2.
3.
4.

Проверка на ученическите бележници.
Проверка на личните картони на XII клас
Проверка личните досиета на служителите.
Посещение в учебни часове.

1.
2.
3.
4.

Проверка работата на педагогическия съветник.
Проверка ритмичността на преподавания материал.
Проверка на класните работи на учениците по БЕЛ, математика и ЧЕ
Посещения в учебни часове.

1.
2.
3.
4.

Проверка посещаемостта на учениците
Проверка на документацията на поправителните изпити.
Проверка документите за стипендии Проверка на
класните дневници.

1.
2.

Проверка на книгите за регистриране на документи
Проверка на личните картони на учениците на самостоятелна подготовка
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ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
І. ЦЕЛИ
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите и създаване на мотивация за
саморазвитие и самоусъвършенстване.
2. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите и развитие на професионалните нагласи и ценности.
3. Информиране на педагогическите специалисти за иновациите в съответните предмети.
4. Постигане на положителни промени в учебно-възпитателната дейност с цел овладяване на трайни знания, умения и
навици от учениците.
5. Определяне дефицитите от знания, умения и компетентности на педагогическите специалисти.
6. Повишаване качеството на управление на училището, работата в екип, повишаване авторитета и престижа на ГПЧЕ
„Алеко Константинов” – гр. Правец
ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
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1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на
училището. Към него да се добавят и плановете на методическите обединения.
2. Да се стимулират учителите към самоподготвка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез
обмяна на педагогически опит вътре в училището и извън него.
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи,
трудности и проблеми.
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по всички предмети.
5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на
знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
6. Да се работи за промяна на модела на преподаване от „фронтален” към „кооперативно-интерактивен”
7. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на
учениците.
8. Да се усъвършенства организацията на управление и контрол в училището.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
Вътрешноучилищна квалификационна дейност

Извънучилищна квалификационна дейност
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Форма
(семинар,
тренинг и др.)

Методическа
работна
среща

Методическа
работна
среща

Тема

1. Обсъждане и
разработване на
планове за дейността
на методическите
обединения.

Време на
провеждане

Целева
група
(брой)

28.09.2016
-10.10.
2016

39

2. Изработване на
график за провеждане
на открити уроци и
презентации по
учебни предмети.

28.09.2016
-10.10.
2016

36

Методически 3. Организиране на
Работни
среща с издатели и
срещи
редакционни колегии
на научна и
научнометодическа
литература.

16.09.2016
–
30.06.2017

28

Форма
(семинар, тренинг
и др.)

Национална
програма: „С
грижа за всеки
ученик

Проект с
договор номер:
2015-1-DE03KA219013534_5 , - по
“ЕРАЗЪМ+”
Тренинг,
семинари,
workshops
Проект с
договор номер:
2015-1-SI01KA219012588_4 по
“ЕРАЗЪМ+”

Органи затор

Учител
философски
цикъл

Тема

Осигуряване
обучение
талантливи
ученици
участие
ученически
олимпиади
философски
цикъл

Време на
провеждане

на 19.10.2016
–
за 30.03.2017
в

Целева
група
(брой)

1

-

Център
за „Fit for work in
развитие на Europe”
човешките
ресурси

01.09.2016
–
01.09.2017

15

Център за
развитие на
човешките
ресурси

01.10.2016
–
01.04.2017

25

„Education+”

Финан
сиране
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Методически
4. Осигуряване на
работни
информационни
срещи
бюлетини и друга
информация за
квалификационни
форми на различни
институции.

През
цялата
учебна
година

36

Работна
среща

През
цялата
учебна
година

36

11.2016;
03.2017

58

Работни
срещи

5. Информиране на
заинтересованите
страни за
възможности за
безвъзмездно
получаване на
литература според
информацията
постъпваща от МОН
и други източници
6. Приобщаване на
родителите към
учебно-възпиателната
дейност. Провеждане
на родителски
лектории на тема:
“Връзката между
училището и
семейството. Работа с
детето в семейството.
Постигане на синхрон
между семейното и
училищното
възпитание.

Семинари

Презентация

Състезание

Комисия
„Фулбрайт

Стефка
Атанасова

Национална
асоцоация по
дебати и
комисия
„Фулбрайт”

Семинарни
обучения с
комисия
„Фулбрайт”

„Переподаване
на къс разказ в
обучението по
английска
литература”

Национално
състезание по
дебати и речеви
умения

01.09.2016
–
30.06.2017

5

08.09.2016

1

01.09.2016
–
30.06.2017

38
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Работна
среща

Работни
срещи

Работни
срещи

7. Изготвяне на
анализи за
резултатите през
първия и втори учебни
срокове. Определяне
на основните
проблеми и
представяне не
предложения за
решенията им.
8. Консултиране и
подпомагане на
училищни екипи при
кандидатстване с
проекти и тяхното
осъществяване.

02.2017;
06.2017

През
цялата
учебна
година

36

9. Стимулиране
участието на
учителите в
международни форми
за „Учене през целия
живот” съобразени с
европейските

През
цялата
учебна
година

36

стандарти.

Работна среща

РИО –
Участие в
София регион съвещания по
предметни
области

РИО –
Национална
София регион конференция
“Иновативни
решения за
интегриране на
информационните
технологии в
българското
образование”
Оперативна
„Развитие
Проект
способностите на
BG05M2OP001- програма
„Наука и
учениците и
2.004-0004
образование повишаване
за
мотивацията им за
интелигентен учене чрез
растеж”
дейности,
Конференция

16.09.2016
–
30.10.2016

16

09.09.2016

1

01.09.2016
–
30.06.2017

12

развиващи
специфични
знания, умения и
компетентности
(ТВОЯТ ЧАС)
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Семинари

Семинар,
тренинг

10. Повишаване уменията за
работа на педагогическите
специалисти
по
„корпоративноинтерактивния”
подход
на преподаване и
порядко
използване
на
„фронталния”
подход
на
преподаване.

През
цялата
учебна
година

- 11. Организиране на семинар и 10.2016
иновационен лагер за учители и
ученици по случай
Международния ден на
предприемачеството.

Tренинг

12. Участие в националната
програма
"Мениджър за един ден",
регионални и национални
състезания на училищните
компании.

Работни
срещи

13. Организиране на “Ден на 04.2017
отворените
врати” за

03.2017 04.2017

36

Семинар

Център за
развитие на
човешките
ресурси

Обучителен
eTwinning
семинар

25

Семинар

РИО

Национални
стратегии,
планове за
изпълнението им
и приложение в
училищата

12

Конференция

Асоциация
на
българските
учители по
немски език

„България и
07.09.2016
Европейски съюз – брак по сметка 08.09.2016
или по любов”

15

Състезания

Фондация
BEST

Участие в
областно
състезание на

04.2017

09.2016

10.2016 06.2017

22

3

7
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наблюдение на уроци.
Семинар

14. Провеждане
11.2016
педагогически
консилиум: "За
учениците, срещащи
трудности при
овладяване на
учебния материал."
Набелязване на
конкретни мерки за
повишаване нивото на
овладяване на
знанията.
Конференция 15. Провеждане на
03.2017
методическа
конференция на тема:
“Форми на
индивидуална и
групова работа с
учениците при
подготовката им за
ДЗИ и кандидатстване
във ВУЗ."

BEST
FONDATION

36

36
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Работни
срещи

Работни
срещи

16. Поддържане на
информационна
система с данни за
състоянието на
квалификацията и
кариерното развитие
на педагогическите
специалисти от ГПЧЕ
"Алеко
Константинов",
Правец.
17. Предоставяне на

През
цялата
учебна
година

36

През

36

форум за изява в
рамките на вътрешно
училищните
квалификационни
форми.
18. Обмен на
информация между
преподавателите по
МО на принципа
„Добри практики” с
цел актуализиране и
усъвършенстване на
методиката на работа.

цялата
учебна
година
През
цялата
учебна
година

36
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Работна
среща

Работна
среща
Дискусия
Работна
среща

Работни
срещи

19. Създаване
на
условия
за
интерактивно
обучение съобразени
с
европейските
изисквания
за
качествено
образование.
20. Обсъждане на
изискванията за
провеждане на ДЗИ.
21. "Моето поведение
като квестор на ДЗИ
и НВО"
22. Запознаване с
критериите за външно
оценяване в 8
ми клас –
профилирана
подготовка.
23. Мотивиране и
оказване на
методическа помощ
на преподавателите за
подготовка на
учениците за участие в
състезания и
олимпиади.

През
цялата
учебна
година

36

03.2017 04.2017

36

03.2016

39

05.2017

14

10.2016 03.2017

15
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Teambuilding
Обучителен
семинар

24. Нови методи в
чуждоезиковото
обучение - открити
уроци по различните
чужди езици, по
информатика,
математика и химия.
25. “Колеги обучават
колеги”
26. Обучение за работа
с

11.201630.2017

24

05.2017 06.2017
10.2017

36
12

интерактивни дъски
ІV. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАСОВА
ПОДКРЕПА
1. За професионална квалификация на всеки член от педагогическия персонал се полагат минимум 0,8% от годишните средства за
работна заплата на същия.
2. На Педагогически съвет се избира комисия по квалификационната дейност от председателите на МО и един възпитател.
3. Решенията на Комисията по квалификацията се съгласуват с директора на училището.
4. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този, който е заложен в плана за квалификационната
дейност и чието съдържание и тематика са ориентирани към новостите в образователната система.
5. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този учител, който предходната учебна година не е
посещавал такъв.

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 10/01.09.2016
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V. ОТЧЕТ–АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНИРАНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

През учебната 2015/2016 учебна година в ГПЧЕ „Алеко Константинов”, Правец педагогическите специалисти работиха активно в
областта на квалификационната дейност.
 Работи се по изграждане на информационна система с данни за състоянието на квалификацията, което ще продължи и през следващата
учебна година. Система ще служи за обхващане на проведените обучения на педагодическите специалисти. така в края на всяка година
ще има възможност за планиране на необходими обучения.
В тази система се отчитат обученията , семинарите, уъркшоповете, организирани или инициирани от МОН; РИО; НИОКСО гр. Банкя;
Департамент за усъвършенстване на учители – гр. София, Варна и Стара Загора, както и от чуждестранните институции – Гьоте
институт, Британски съвет, Френски културен център и други.
 Педагогическите специалисти от гимназията организираха за своите колеги много открити уроци, семинари, обмяна на информация
между преподавателите по МО на принципа „Добри практики” с цел актуализиране и усъвършенстване на методиката на работа – по
английски, немски, руски, испански езици, химия на английски език, час на класа, екология, опазване на здравето. След семинарите
педагогическите специалисти прилагат видяното по адаптиран начин и в своите часове. В часа на класа наученото намери практическо
приложение. Учителите по математика организираха математическо състезание "Бързи, смели, умни".
 В началото на учебната 2015/2016 година всички Методически обединения представиха конкретен план за работа, който включваше и
график за провеждане на открити уроци и презентации по учебни предмети. Бяха проведени заседания на методическите обединения за
изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на учениците и относно изискванията за работата и участието им в
учебно-възпитателния процес.
През учебната година се проведоха работни срещи за оказване на методическа помощ на преподавателите за подготовка на учениците за
участие в състезания и олимпиади. В началото на м. май се проведе обсъждане на изискванията за провеждане на ДЗИ и запознаване с
критериите за външно оценяване в 8 ми клас – профилирана подготовка. Всяка година след НВО по чужд език в 8 клас се правят анализ и
предложения за усъвършенстване на процедурата и самия изпит.
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През периода се полагаха усилия и за информираността на педагогическите специалисти. Осигуряваха се каталози, online-информации и
други за предстоящи квалификационни форми на различни институции и организации. Компетентни колеги с опит в областта на
изготвяне документация за проекти проведоха консултации на училищни екипи при кандидатстване с проекти и тяхното осъществяване.
Проведоха се срещи за обмяна на опит с учители от сродни и партниращи училища от страната и чужбина – Румъния, Турция, Франция,
Германия, Словения, Естония и др.
 Приобщаване на родителите към учебно-възпиателната дейност. Провеждане на родителски лектории на тема: “Връзката между
училището и семейството. Работа с детето в семейството. Постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.
 Aктивно участие в проект по “ЕРАЗЪМ+” - „Fit for work in Europe”, 2015-1-DE03-KA219-013534_5
 Aктивно участие в проект по “ЕРАЗЪМ+” - „Education+”, 2015-1-SI01-KA219-012588_4
 Aктивно участие в проект по “ЕРАЗЪМ+2015-1 BG01-KA101-013895:
1. „Да научиш за другия” – междукултурно общуване
2. „European teachers of English focusing on literature” - Надграждане на езиковите и литературни познания по английски език
3. „Technology –enhanced learning” - Обогатяване на езиковите познания и ИКТ компетенциите, усвояване на нови методи за преподаване на
езика чрез новите технологии
4. CLIL Methodology - Повишаване на езиковите и методически компетентности за оптимизиране преподаването на математика и химия на
английски език
 Извънинституционални форми на квалификация:











Образованието в младежката сфера насочено към клуб "People to people"
Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда
Обучение на учител за треньори по Дебати
Обучение на учители за съдии за национални състезания "BEST".
Запознаване с професията - организация на туризма
Участие в областно състезание на BEST FONDATION
Участие в областно състезание на BEST FONDATION
Обучения по превенция на риска от терористична заплаха
Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда 
"Go-Lab Teacher Training Session" 
Форми и методи в областта на туризма
Провеждане и проверка на олимпиада по немски език към Гьоте институт
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Ученически обмен с партньорско училище в Германия
Национално състезание по химия и опазване на околната среда към Химикотехнологически университет 
Развиване на способности за възприемане
Развиване на социални компетентности 
Обучение на треньори по дебати
Национално състезание по английски език и семинар за учители по английски език за новите технологии
Съвременните технологии в обучението
Новите учебни системи по испански език като чужд език
Интерактивни методи в новите учебни системи
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ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
В ГПЧЕ „ Алеко Константинов” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
I. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Обучението на учениците от VIII клас по правилата за безопасно движение по
пътищата се организира на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за
движение по пътищата, Заповед № РД-09-773/19.09.2003г. за определените мероприятия и
дейности, които се провеждат за осигуряване на обучението на децата и учениците по БДП,
Заповед № РД-09-619/31.10.2000г. и Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на Министъра на
образованието и науката за системата за организация и управление на дейностите, свързани
с възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и училищното
образование.
2. Обучението на учениците се провежда като предвидения учебен материал се
разпределя равномерно през учебната година в часа на класа както следва: ГЛОБАЛНА
ТЕМА ЗА VIII клас - „Безопасност на движението в извън населени места" - 6 часа.
3. Обучението по БДП в VІІІ се води от Цветан Христов Христов, който
необходимата професионална квалификация.

е с

4. Учениците от първи до осми клас задължително изучават в часа на класа правилата
за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми за всеки клас.
II. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия
персонал в училището и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на
личната безопасност и тази на околните.
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3. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните
ситуации и оказване на първа помощ при нужда.
III. ЗАДАЧИ
1.
Формиране на система от знания, умения и навици, необходими за успешната
адаптация в живота.
2.

Осигуряване знания, за безопасно движение и за особеностите и опасностите

на
движението по пътищата.
3.
Повишаване нивото на подготовка и намаляване безотговорността и
неумението
правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации.
4.
Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и
учители.
IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ :
1. В началото на учебната година, Комисията по БДП да направи оглед и изготви
предложение за обезопасяване на района на училището при необходимост.
Отг. Председател на Комисията по БДП

Срк: м. септември

2. Запознаване на Педагогическия колектив с дейността на УКБДП.
Отг. Председател на Комисията по БДП

Срок: м. септември

3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми за осми
клас.
Отг.: Цв. Христов

Срок: по график

4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят
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учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.
Отг.: Класни ръководители

Срок: м. ІХ

5. Класните ръководители да проведат разговор за поведението на учениците, като
участници в пътното движение.
Отг.: Класни ръководители

Срок: м. Х

6. Провеждане на работно заседание на УКБДП
Отг.: Председател на УКБДП

Срок: м. ІХ

7. В края на всеки учебен ден учители в осми клас да провеждат петминутен инструктаж
по БДП и да го отбелязват в дневника с подписа си.
Отг. Преподаватели

Срок: постоянен

8. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на
паралелките.
Отг. Цв. Христов

Срок: постоянен

9. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на
планираните мероприятия.
Отг. Зам. директор УВД

Срок: текущ

10. Да се осигурява обезопасяване на района на училището съвместно с общинското
ръководство.
Отг. Директор

Срок: постоянен

11. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
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Отг.: Цв. Христов и учителите

Срок: постоянен

12. Да се информира задължително РУО при ПТП с ученик в срок от 24 часа при смъртен
случай и в срок от три дни – при нараняване.
Отг. Директор

Срок: при необходимост

13. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици.
Отг. Класни ръководители

Срок: м. септември

14. Да се разработи план за организиране на възпитанието и обучението по БДП през
следващата година /организация на учебния процес, учители, които ще преподават,
квалификация на учителите, МТБ, снабдяване с учебна и методическа литература и
др./

Отг. Директор

Срок: м. юни

15. Контрол за безопасно пътуване в автобусите, превозващи ученици
Отг. Директор

Срок: постоянен

16. При възникване на ПТП с ученици, завършило с нараняване или смърт, в
едноседмичен срок да се организират и проведат беседи с помоща на
педагогическите съветници и класните ръководители, а при необходимост да се
свика педагогически съвет и родителска среща.
Отг. Директор

Срок: постоянен

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
1.
2.
3.

Местни органи на държавната власт.
Съюз на българските автомобилисти (СБА)
Министерство на вътрешните работи (МВР) КАТ, ДАИ, РУО, МОН
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Спортен календар
на ГПЧЕ „Алеко Константинов”
за учебната 2016/2017 година
№

Вид спорт

Ранг на
състезанието

Място на
провеждане

Организатор

Забележка

м. Септември
1

Масов спорт

Училищни

Училищен двор

Учители по ФВС

.м. Октомври
1

Лека атлетика

Общински празник

Градски стадион

Учители по ФВС

2

Волейбол

Вътрешноучилищни

Н. Стойкова

3

Баскетбол

Общински празник

Спортна база ГПЧЕ
Спортна зала

4

Тенис маса

Вътрешноучилищни

Тенис зала

Г. Велчев
В. Тодоров
Учители по ФВС

5

Футбол

Турнир по случай
празника на
гр. Правец

Градски стадион

Л. Павлов

м. Ноември
1

Баскетбол

Турнир „Росен
Бенчев”
Вътрешноучилищни

Ботевград

2

Волейбол

3

Футбол

1

Баскетбол

Коледен турнир
„Правец”

Спортна зала

Г. Велчев
В. Тодоров

2

Футбол

Приятелска среща
ГПЧЕ – ПГ по КТС

Спортен
комплекс
„Правец”

Л. Павлов

Физ. салон ГПЧЕ
Градски стадион

Спортен празник по
случай „Деня на
будителя”
м. Декември

Г. Велчев
В. Тодоров
Н. Стойкова
Л. Павлов

1
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3

Волейбол

Приятелска среща
Физ. салон ГПЧЕ – ПГ по КТС
ГПЧЕ
м. Януари

1

Тенис на маса

Училищен турнир

Тенис зала

2

Шахмат

Училищен турнир

Заседателна зала

Н. Стойкова

Учители по ФВС
Училищен турнир

м. Февруари
1
2
3
4
5

Баскетбол
Волейбол
Футбол
Тенис на маса
Лека атлетикадевойки

Общински
Общински
Общински
Общински
Общински

Зала „Правец”
Зала „Правец”
Зала „Правец”
Спортна зала
Градски стадион

м. Март
Областно първенство

1

Лека атлетика
Девойки8-10 клас

2

Областно първенство
Волейбол
Юноши
8-10,11-12 клас
Девойки
8-10,11-12 клас
Областно първенство
Баскетбол
Юноши
8-10,11-12 клас

3

4

Футбол

Областно първенство

5

Футбол

6

Тенис на
масаюноши и
девийки 8-10
клас

Спортен празник
„Първа пролет”
Областно първенство

1

Баскетбол –
юноши

Община Правец
Община Правец
Община Правец
Община Правец
Община Правец

РУО
Соня Делийска
Г.Велчев
РУО
Н.Стойкова

РУО
Г.Велчев
В.Тодоров
РУО
Л.Павлов
Л.Павлов
РУО
В.Тодоров
Н.Стойкова

м. Април
Зонални

БАСУ
Г. Велчев
В. Тодоров

2
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2
3

4

5

6

Футбол –
юноши
Волейбол –
девойки

Зонални

Лека атлетика
– девойки 8/10
клас
Лека атлетика
– общински
крос
Баскетбол –
световно
първенство в
Хърватска

Зонални

БАСУ
Л. Павлов
БАСУ
Н. Стойкова

Зонални

Общински

Световно
първенство

Градски стадион

Хърватска

м. Май
Хърватска

БАСУ
С. Делийска
Г. Велчев
Учители по ФВС

БАСУ
Цв. Щерионова
С. Делийска
Г. Велчев

Световно
първенство

2

Баскетбол –
световно
първенство в
Хърватска
Спортен
празник по
случай 35
годишнината
на ГПЧЕ

3

Баскетбол –
юноши

Финали

БАСУ
Г. Велчев
В. Тодоров

4

Лека атлетика девойки

Финали

БАСУ
Г. Велчев
В. Тодоров

1

1

Футбол

Училищни

Спортна база –
ГПЧЕ
Градски стадион
Спортен
комплекс
„Правец”

м. Юни
Приятелска среща
Градски стадион
ГПЧЕ – ПГ по КТС

БАСУ
Цв. Щерионова
С. Делийска
Г. Велчев
Учители по ФВС

Л. Павлов

3
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ПЛАН
ЗА РАБОТА НА УКБППМН
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
ГПЧЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. УК е създадена на основание чл. 2, ал. 1,”а” от Закона за БППМН
2. УК е избрана на редовно заседание на ПС с решение № ....... ,Протокол №.......
от ..........09.2016 година в следния състав:
Председател:
Людмил Павлов – педагогически съветник
Членове:
Фиданка Костуркова – клас ръководител на ІХб клас
Цветан Милев – класен ръководител на ІХе клас
Нина Стойкова – преподавател ФВС
Габриела Петкова – преподавател по БЕЛ
3. В работата си УК се съобразява с приетите училищни планове и правилници.
ІІ. ЦЕЛИ НА УКБППМН:
1. Да се сведат до минимум противообществените появи на учениците
(тютюнопушене, кражби, насилие, безпричинни отсъствия).
2. Да възпитават у учениците съвременни и коректни взаимоотношения
ученикученик,ученик-родител, ученик-общество.
ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1.Учениците с ПП да бъдат поставени под постоянен контрол.
2.
Системно провеждане на индивидуално - възпитателна работа с ученици
извършили ПП и подържане връзка с техните родители.
3.
Чрез организиране на извънкласни дейности в училището активно да се
работи за гражданско възпитание и образование на учениците.
4.
Постоянна координация на дейността на УК с държавните и обществени
органи и организации, имащи отношение към борбата с ППМН.

ІV ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Запознаване на учителския колектив с дейността на училищната комисия.
срок: м. септември 2016 г.
2. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни
знания на учениците.
Отг.: Кл. ръководители
срок: м. септември 2016 г.
3. Изготвяне на единен механизъм за реагиране при всяка проява на агресията и
тормоза в училище.
Отг.: УК

срок: м. септември 2016 г.

4. Изготвяне на единен регистър за сигнали и оплаквания за тормоз. Поставяне на
кутия за подаване на сигнали и оплаквания от учениците на видно и достъпно
място в училище.
Отг.: УК

срок: м. септември 2016 г.

5. Провеждане на колективни и индивидуални срещи с цел информиране и
кординиране на дейсността с класните ръководители.
• Провеждане на срещи с ученици и родители
• Провеждане на дискусии и беседи в часа на класа
Отг.: УК

срок: постоянен

6. Проучване на причините за отклонението на учениците с отрицателни прояви и
своевременно набелязване на конкретни мерки за въздействие.
Отг.: УК и кл. ръководители
срок: постоянен
7. Ежемесечна среща на УК с провинилите се ученици и техните родители.
Отг.: УК
срок: постоянен

8. УК да прави предложения на Директора на училището и на ПС за налагане на
наказания на учениците с ПП.
Отг.: УК
срок: постоянен

V МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ:
1.
Запознаване на всички ученици с училищния правилник и строго изискване
за спазването му.
Отг.: УК и кл. ръководители
срок: септември 2016 г.
2.
Следене поведението на учениците и тяхното правилно развитие. Отг.: кл.
ръководители
срок: постоянен
3.
Запознаване на учениците с нормите на поведение в обществото и етичния
кодекс на училището.
Отг.: кл. ръководители
срок: м. октомври 2016 г.
4.
Провеждане на индивидуална работа с проблемните деца, като
предварително са изяснени причините за проблемите им.
Отг.: УК и кл. ръководители
срок: постоянен
5.
Разяснителна работа в часовете на класа с видове ПП сред малолетните и
непълнолетните, непрекъснато въздействие върху поведението им в обществото.
Отг.: кл. ръководители
срок: декември 2016 г.
6.
Провеждане на беседи с морално-етична насоченост в часа на класа , като
освен учители да се канят и външни лектори.
Отг.: УК и кл. ръководители
срок: учебна2016/2017 г.
7.
Системни срещи с родителите на децата в рисково поведение. Отг.: УК и
кл. ръководители
срок: постоянен
8.
Търсене на нови форми и дейности за ангажиране на свободното време на
учениците - спорт, туризъм, занимания по интереси.
Отг.: кл. ръководители
срок: постоянен

VІ МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛИ:
1.
Своевременно уведомяване на родителите на учениците със системни
отсъствия от учебните занятия.
Отг.: УК и кл. ръководители
срок: постоянен

2.
Запознаване на родителите с различни дейности,свързани с предпазване на
децата от ПП.
Отг.: УК и кл. ръководители
срок: постоянен (на родителски срещи)
3.
Постоянен контакт с родителите на ученици с агресивно и
противообществено поведение.
Отг.УК
срок: постоянен
4.
Среща-разговор с родителите на децата с цел набелязване на превантивни
мерки.
Отг.УК
срок: м. февруари 2017 г.
VІІ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ:
1. Координиране на дейността на УК със:
•
•
•
•
•
•

Районната комисия за БППМН
Детска педагогическа стая /ДПС/
„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”
РУО
НПО
други

2. Изпращане на информация на ОКППМН за появили се ученици, извършители
на ПП, за родители, проявили нехайство във възпитанието на децата си, както и
за взети мерки от УК.
Отг.: Председател УК
срок: при необходимост
3. Създаване на контакт и търсене на съдействие от ОКППМН и ДПС.
Отг.Председател УК
срок: при необходимост

