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Настоящият план е приет на заседание на ПС
с протокол № 09 от 01.09.2016година

ГОДИШЕН ПЛАН
за работата на педагогическия колектив при
НУ “Св. Климент Охридски” гр. Чирпан за
учебната 2016 – 2017 година
Дейности за реализиране целите, стратегиите и приоритетите
І Дейности за ефективност и качество в урочната и извънурочна дейност:
1. Предварителна подготовка на учителя за всеки урок – цели, методи, задачи,
нагледност.
срок -през учебната година; отг. учителите
2. Използване на ефективни форми: индивидуално и групово обучение, самостоятелна
и диференцирана работа.
срок -през учебната година; отг. учителите
3. Особено внимание да се обърне на игровия и занимателния подход в учебните
часове, самоподготовките и заниманията по интереси.
срок- през годината; отг. учителите и учителите в ПИГ
4. Развитие на комуникативните способности на учениците чрез четене, чрез ИТ и
чрез диалог.
срок- през годината; отг. учителите
5. Стимулиране на творческо и евристично мислене у учениците чрез избираемите
учебни часове и факултативните учебни часове.
срок- през годината; отг. учителите и учителите в ПИГ
6. Преодоляване негативното отношение към ученето у някои ученици чрез формите
на ПИГ и занимания по интереси и работата в групите за педагогическа интеракция
с педагогическия съветник..
срок- през годината; отг. учителите в ПИГ
7. Системна и целенасочена подготовка на децата от ПГ, подлежащи на обучение през
следващата учебна година.
срок през годината; отг. учител в ПГ
8. Проследяване развитието на учениците чрез провеждане на самостоятелни работи,
тестове и други форми на формиращо оценяване
срок- м. октомври, м. януари, м. май ;отг. учителите, учителите в ПИГ и
директора
9. Заниманията по интереси да съдействат за развитие на способностите на даровитите
деца.
срок- през годината; отг. учителите в ПИГ
10.1Формиране на поведенчески модели и умения за безопасно движение по пътищата
чрез плана на комисията по БДП:
10.2.Формиране на поведенчески модели у учениците за превенция от пожари, бедствия
и аварии и лична безопасност чрез:
- лекции в часовете на класа за безопасност, ГЗ, проиграване на евакуация – 2 пъти
годишно, лекции със съдействието инспектор Бурова от ДПС към МВР-Чирпан,
педагогическа интеракция в групите на педагогическия съветник
11. Насърчаване на грамотността чрез общоучилищни мероприятия за създаване на
интерес към четенето и участие на ученици, родители и педагози в инициативи по
темата в общността.

ІІ. Възпитателна работа
През учебната 2016-2017година колективът ще работи за реализиране на следните цели
и задачи:
1. Формиране знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда.
2. Изграждане култура на поведение и взаимоотношения
3. Формиране на знания и умения относно гражданските права и отговорности .
Гражданското образование и възпитание да се реализира чрез:
-Учебното съдържание на изучаваните дисциплини
срок през годината; отг. класните ръководители и педагогическият съветник
-В часа на класа чрез прилагане на метода философстване с деца
срок през годината ;отг. класните ръководители
-Чрез занимания по интереси.
отг. учителите и учителите в ПИГ; срок през годината
-Участие в тематичните тържества и празници на родители и Училищното
настоятелство.
срок през годината; отг. Училищното настоятелство, директора и учителите

План за дейността на училището:
1. Създаване условия за откриване и развитие на заложбите и способностите на
учениците.
Срок по време на учебните занятия Отг. учителите и учителите в ПИГ
2. Използване на интерактивни методи чрез прилагане на системата на Мария
Монтесори за целенасочено формиране на детската личност и мотивация за
работа в учебния процес .
Срок по време на учебните часове и дейностите по интереси, факултативни
учебни часове и извънкласни форми; отг. учителите и учителите в ПИГ,пед. съветник
3. Чрез мероприятията в часа на класа да се работи за нравственото, патриотичното
и здравно-етичното възпитание. Да се отдели особено внимание на бележитите
дати, БД, ЗПБ и охрана на труда.
срок- по време на Часа на класа; отг. класните ръководители и Петър Маринов
4. Реално участие и изява на децата, участници извънкласните форми по проект “
Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /
ТВОЯТ ЧАС- ФАЗА 1/ по оперативна програма “ Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020
5. Формиране на екологични знания и умения, изграждане на екологична култура,
като се участва в изготвянето на проекти, тържества, наблюдения сред
природата, викторини.
6. Физкултурната и спортна дейност да бъде подчинена на темата: “Родени
победители” като за целта се извърши:
 максимално използване на учебните часове за повишаване физическата
дееспособност като се формират качествата издръжливост, сила, прецизност,
отговорност и др.
срок по време на часовете по физическо възпитание и спорт
отг. учителите






Да се организират регулярни спортни турнири и приятелски срещи между
класовете и отбори от групите по ПИГ съгласно приетите планове за
организиран отдих и спорт в ПИГ.
отг. учителите в ПИГ, срок целогодишно
да се организират спортни мероприятия на училището според дейността на Клуб
„ Футбол”
да се организира състезание по БДП
срок м.април
отг. кл. ръководители

7. Културно-образователна дейност, подчинена на темата „Училището –
желана територия на учениците”
 Да се проведе тържествено откриване на учебната година
срок 15. 09.2016 г. отг. Д.Мичева,Я. Сивенова,Г. Маркова,Д.Димова
 Да се организира ежедневно четене от учители на деца и от деца на деца на
художествена литература за деца в часовете за занимания по интереси и
организиран отдих и спорт с цел насърчаване на грамотността.
Срок постоянен. учителите и учителите в ПИГ
 Да се проведе карнавал по случай Хелоуин, с цел опознаване културата на
други народи;
срок 27.10.2016 г. ;отг. Галина Сивова и Галина Маркова
 Тържествено отбелязване на Деня на народните будители.
срок 28.10.2016
 Тържествено отбелязване на патронния празник –
175 години от създаване на училището, издаване на Касабово календарче
Срок 25.11.2016г. отг . всички пед.специалисти











Да се проведе ритуалът „Коледуване”
срок м. декември; отг. Добринка Димова
тематични мероприятия и училищни проекти за здравословен начин на живот и
навици – съгласно програма “ Училищен плод” и програма “ Училищно мляко”
срок постоянен
Да се проведе Празник на мартеницата
срок м. март; отг. Добринка Димова, Стефка Желева
Отбелязване на 3-ти март с тематично тържество
Срок м. март Отг. учителите и учителите в ПИГ
Пролетен празник в Подготвителна група
Срок месец март, отг . Стефка Желева
Отбелязване Празника на буквите в 1-ви клас
срок м. март; отг.Сивова и Маркова
Провеждане на ритуал „Лазаруване”
срок м. април ;отг. Добринка Димова, Янета Сивенова
Да се проведе спортен и екологичен празник на училището.
Срок м. април, отг. Петър Маринов
Участие в общоградското тържество по случай 24-ти май – парад на
мажоретния състав и учениците



срок 24.05.2016г. отг. Деляна Мичева, Янета Сивенова
Годишно утро в 1-ви клас „Вече знаем, вече можем”
срок 21.05.2016 г. ; отг Сивова и Маркова



Годишно тържество и връчване на училищната награда Климентар”



Тържествено изпращане на четвъртокласниците и закриване на учебната година
срок 01.06.2016 г.; отг. учителят в ІV клас

статуетка „

Здравно-етично и патриотично възпитание:


Да се изисква за приличен външен вид, лична и обществена хигиена;
срок през годината ; отг. учителите и учителите в ПИГ
 Да се кани медицинската сестра за изнасяне на беседи и напътствия за опазване
здравето на учениците при възникване на епидемии или простудни заболявания;
срок през годината ; отг. класните ръководители
 Комисията по хигиена да следи и отчита състоянието и предлага мерки за
подобряването й;
срок през годината ; отг.Пепа Василева
 В часовете на класа да се провеждат беседи, викторини, да се правят изложби,
посветени на исторически и бележити дати и личности;
срок през годината; отг. класните ръководители
9 . Да се подобрява и осъвременява материално-техническата база в училище чрез
средства от общината, проекти, доброволно участие на родители и приятели на
училището;
срок през годината; отг. директорът и всички учители
10. Комисия в състав: Добринка Димова, Деляна Мичева,и учителите , да изработят
план за патронния празник на училището;
срок м. октомври 2016 г.
11. Лично участие в опазване на природната среда – грижи за цветните и дървесни
насаждения;
срок през годината; отг. учителите и учителите в ПИГ

Настоящият план е приет на Педагогически съвет на 01.09.2016г. с Протокол № 9

