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Съдържание на годишния план на училището
Раздел І
Кратък анализ и оценка на дейността на училището.

Раздел ІІ
* Мисия на училището
* Визия на училището
* Система от цели на училището
* Стратегия за дейността на училището за постигане на целите
* Приоритети в дейността на училището

Раздел ІІІ
Дейности за реализиране на целите и приоритетите
* Планиране на дейностите в СУ “Любен Каравелов”
*Дейности за постигане на качествени резултати
възпитателната работа
* Квалификационна дейност
* Видове вътрешноучилищен контрол
* Теми и график на заседанията на педагогическия съвет
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в

учебно

РАЗДЕЛ І
І. КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.
Основни проблеми и организационно-педагогически перспективи в
анализа на резултатите от образователно-възпитателния процес.
Цялостната дейност на СУ „Любен Каравелов” през учебната 2015/2016
година протече съгласно заложените в годишния план цели и задачи. В училище
се обучаваха 595 ученици, разпределени в 29 паралелки.
Намаляващият брой на паралелките и броя на учениците е обезпокояващ
показател, обоснован от конкретни обективни причини, свързани с демографската
характеристика на града и на квартала. В училището е създадена система за
организация на всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на
резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния
процес.
Постигнатите резултати за училището - среден успех Мн. добър /4,95/,
добрите резултати при Национално външно оценяване и Държавни зрелостни
изпити са следствие от създадените оптимални условия в образователновъзпитателния процес и от качеството на общообразователна подготовка ,
участието на учениците в областни и национални олимпиади, състезания и
конкурси;
Извънкласните дейности и спортни секции удовлетворяват индивидуалните
интереси и потребности на учениците и доказват необходимостта от тяхното
съществуване чрез получените резултати - призови места по спорт на регионални
и зонални състезания, множество награди от изложби и конкурси. Чрез работата
по проекти учениците придобиха нови знания, умения и компетентности.
Изградени са връзки за ползотворно сътрудничество с културните
институции в града, Училищното настоятелство и родителската общност.
Създадено е позитивно медийно присъствие, което утвърждава авторитета и
популяризира дейността на училището.
През настоящата учебна година цялостната образователно-възпитателна
работа ще се осъществява въз основа на анализа за дейността на училището през
учебната 2016/2017 година.
Предстоящите за решаване въпроси, произтичащи от анализа и изводите в
Годишния доклад, се свързват с необходимостта от нови решения и конкретни
мерки:
1.
Създаване на условия за спазване на Държавните общообразователни
стандарти;
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2.
Оптимизиране на организационната и контролната функция на
училищното ръководство;
3. Повишаване на придобитата професионална квалификация на учителите
за усъвършенстване качеството на образователния процес
4. Проактивен подход за привличане и задържане на учениците,със
собствен принос на всеки учител в реализиране на приема в І, V, VІІІ
подготвителен клас.
5. Ежедневна превантивна работа с учениците в риск за намаляване броя на
наложените наказания по чл. 199 от ЗПУО.
6. Развиване на рекламната училищна стратегия, насочена към мотивиране
и привличане на ученици и родители с предоставяне на информация за
реализацията на завършилите средно образование във висше учебно заведение.
7. Въвеждане на ученическо самоуправление и дежурства от ученици в
прогимназиален и гимназиален.
8. Осигуряване на пълноценно и здравословно хранене на учениците.
9. Равен достъп и равни възможности до образование за всички чрез
интегриране на деца и ученици от различен етнически произход и със специални
образователни потребности.
10. Участие в европейски проекти и програми – път за допълнително
финансиране.
11. Осигуряване на компютърни компетентности, съответстващи на
Европейските образователни стандарти.
12. Ефективно сътрудничество с общинските и други институции.
13. Обогатяване на материално-техническата база на училището,
повишаване взискателността по опазване на УЧИЛИЩНОТО ИМУЩЕСТВО, за
обезпечаване на модерен ОВП.
14. Продължаване работата по гражданското образование и възпитание и
ИИД на учениците.
15. Екипна работа по утвърждаване авторитета на училището в
образователната среда на Добрич.
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Р А З Д Е Л ІІ
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Основното предназначение на СУ ”Любен Каравелов” е да подпомага
формирането и развитието на личността на учениците в интелектуалната,
емоционалната и нравствено-социалната сфери.
Училището предлага обучение, възпитание и социализация на ученици от
подготвителен до ХІІ клас с възможности за интеграция и грижи за ученици със
специални образователни потребности в една творческа среда.
Училището осигурява общообразователна подготовка, съчетана с
профилирано технологично обучение по съответните Държавни образователни
изисквания.
Образователните продукти и услуги, които предлага училището, дават
възможност на учениците да удовлетворят своите интереси и потребности и да се
реализират в желаните от тях сфери след завършване на VІІ клас, основното и
средното си образование.
Приоритетите на училището са насочени към модерен мениджмънт на
качеството на образованието, издигането му до рейтинг на конкурентно училище
с безопасна и естетически издържана среда. Училището е отворено към промяна с
премерен риск, загриженост и отговорност към своите цели. Дейността на
училището е балансирана, с високо равнище на определеност и съучастие на
заинтересованите страни и групи. За възпитанието, обучението и социализацията
на учениците работи педагогически колектив с висока квалификация, стремеж за
обучение и самоусъвършенстване. Учителите имат компетентности не само за
преподаване във функционални класни стаи, но и за съобразяване с
индивидуалните особености и стилове на учене на учениците.
2. Визия на училището.
СУ „Любен Каравелов” се развива като учещо се училище /като учеща се
организация за справяне със ситуациите/ и училище на промяната, характерно със
стабилност, конкурентни учители, конкурентни ученици, отворен към
партньорство фактор за качествено образование и възпитание на учениците за
достигане на европейските стандарти.
3. Система от цели на училището:
3.1. Издигане и утвърждаване престижа на училището;
3.2.Повишаване качеството в управлението на образователно-възпитателната
работа;
3.3. Ефективно изучаване на чужди езици и овладяване на ИКТ;
3.4. Осигуряване на условия за физическо, нравствено и социално развитие
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на учениците. Изграждане на образовани личности с възможности за успешна
реализация;
3.5. Повишаване квалификацията на учителите;
3.6. Обогатяване на кабинетите и учебните стаи с компютърна и
мултимедийна техника;
3.7. Оптимизиране на спортно-състезателната дейност на учениците.
Обогатяване на училищния спортен календар, като се използват възможностите
на училищната и общинската спортна база;
3.8. Разработване на програми за оползотворяване на свободното време на
учениците с включване в проекти за участие в извънкласни и извънучилищни
дейности.
4. Стратегии в дейността на училището.
4.1. Качеството на знанията и уменията на учениците да допринесе за
изграждане на собствения облик на училището.
4.2.Педагогическата колегия да поддържа високо ниво на професионализъм
и компетентност за високо качество на подготовка на учениците.
4.3.Основните принципи в дейността на учители и ученици да бъдат
хуманизъм, демократизъм, толерантност, свободно мислене и личен избор.
4.4.Оптимизиране организацията, управлението и самоуправлението на
социално-педагогическата система за утвърждаване на училищния колектив като
самоуправляваща се организация.
4.5. Нов подход и реклама за привличане на подлежащи за обучение в
подготвителна група, първи, пети,осми подготвителен клас, за приемственост
между детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап; превенция
на застрашените от отпадане ученици.
5. Приоритети в дейността на училището
5.1. Издигане равнището на родноезиковата подготовка;
5.2. Засилване на чуждоезиковата комуникативност;
5.3. Овладяване на информационните технологии и приложението им в
образователно-възпитателния процес;
5.4. Системна работа за осъществяване на приема в І, V, VIII подготвителен
клас и задържане на приетите ученици;
5.5. Извънкласната и извънучилищна дейност – „рекламното лице на
училището”. Продължаване и утвърждаване на дейностите по проекти.
Утвърждаване уменията на учениците за работа в екип;
5.6. Осъществяване на гражданско, здравно и екологично образование;
5.7. Издигане нивото на качество в обучението и възпитанието във всички
предметни области;
5.8. Работа по създаване на предпоставки за по-успешна интеграция и
социализация на учениците от ромски и турски етноси, възпитание в дух на
толерантност, търпимост между учениците от различните етнически общности,
между родителите им;
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5.9. Интегриране на учениците със специални образователни потребности.

Р А З Д Е Л ІІІ
ДЕЙНОСТТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТИТЕ
СТРАТЕГИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО
ШИФЪР

1
1.1.

СРОК НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ДЕЙНОСТИ

И

ОТГАНИЗАТОРИ

Планиране на дейностите в СОУ “Любен
Каравелов”
Разработване на месечни оперативни планове До 1 число Директор,
съгласно Годишния план на училището
на всеки мес. ЗДУД

1.2.

Планиране дейността на главните учители, МО и 14.09.16г.
Постонни комисии.

Председатели
МО

1.3.
1.3.1.

Календарен план по БДП
График за обучение по гражданска защита;

19.09.16г.
19.09.16 г.

1.3.2

Изготвяне плана за БАК

19.09.16 г.

ЗДУД,
Предс. на ПК,
кл.р-ли
Юлиян Жечев

1.4.

Графици: за контролнните и класните работи; за 21.09.16г.
провеждане на СИП и извънкласни дейности, за
консултации от учителите с ученици и с родители;
за дежурството на учителите;
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Дейности за постигане на
качествени
резултати в учебно- възпитателната работа
Изработване на седмично разписание на учебните 12.09.16г.
часове съгласно Наредба №10 на МЗ и ППЗНП
График за консултациите на учителите;
21.09.16г.

ЗДУД,

2.2.

Запознаване на учениците с Правилника за
безопасни условия на обучение, възпитание и ІХ, ХІІ, ІІ, ІV
труд;

ЗДУД,
Предс. на ПК,
кл. р-ли

2.3.

Своевременно уведомяване на родителите на
ученици, които нарушават Правилника за І, ІІ срок
дейността на училището и предприемане на
своевременни мерки.

Предс. на
КБППМН,
кл. р-ли,
Пед.с-к

2.4.

Ритмично

2.1.
2.1.1.

регистриране

на

резултатите
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от

ЗДУД Учители

обучението по различните предмети в отделните І срок -Х – ІІ
класове при спазване на изискванията за ІІ срок -ІІ-VІ
оценяване на постиженията, съгласно Наредба № 3
от 2003 година;

Учители

2.5.

Ритмичен контрол за движението и отсъствията на І-ІІ срок
учениците;

ЗДУД,
Кл. р-ли,
Учители

2.6.

Подготовка на учениците за успешно представяне
на национално външно оценяване – ІV, VІІ и І-ІІ срок
държавни зрелостни изпити – ХІІ кл;

2.7.

Учители

Провеждане на индивидуална работа с изоставащи По график за Учители
и напреднали ученици;
консултации

2.8.

Осъществяване на интегрираното обучение и
възпитание на учениците със специални По график
образователни потребности съвместно с Центъра
за подкрепа на личностното развитие;

Ресурсни
учители
Учители

2.9.

Провеждане на диференцирана работа с изявени По график за Учители
ученици за участие в олимпиади, състезания, консултации
конкурси;

2.10.

Организиране представянето на учениците в ІІ - ІІІ
олимпиади, конкурси и състезания.

3

Квалификационна дейност

3.1.

Привеждане на квалификационната дейност І-ІІ срок
съобразно изискванията на самообучаващото се
училище;

Председател на
ПК

3.1.1.

Структура на квалификационните звена:
МО – учители от начален етап;
МО – на класните ръководители;
МО – по БЕЛ;
МО – ЧЕ;
МО – математика; информатика и ИТ;
МО – природни науки и екология;
МО - изкуства, бит и технологии, физкултура и
спорт ;
МО – обществени науки и ГО;
Форми на вътрешноучилищна и извънучилищна
квалификационна дейност:
- Участие на учители в квалификационни форми
чрез:

Председатели
на МО

3.1.2.
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Учители, ЗДУД

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

- Самообразование;
- Семинари;
- Открити уроци;
- Обмяна на добри педагогически практики;
- Практикуми;
- Тренинги;
- Лектории;
- Дискусии;
- Работа по проекти.
Дейности
Изготвяне на планове на отделните МО;

14.09.16г.

Предс. на ПК,
Председателите
на МО

МО-предс.

Да се оптимизира работата на МО по следните
проблеми:
 Диференцирана работа с учениците с изявени
способности и интереси за участие в
олимпиади, конкурси, състезания;
 Стимулиране на мотивацията за учене и
постигане на по-качествено образование;
 Как се прилага интерактивната методика на
обучение;
 Взаимоотношенията – учител – ученик –
родител – общественост и ролята им в
дейността на училището;
 Приемственост между различните етапи в
училище.

Предс. на ПК,
МО-предс.
МО-предс.
МО-предс.
МО-предс.
МО-предс.
МО-предс.

4

Контролна дейност на УР

4.1.

Административен контрол

4.1.1.

Проверка на дневници и ученически книжки;

Х, XII, I

ЗДУД
Директор

4.1.3.

Проверка на проток. книги на МО, Комисии, ПС;

4.1.4.

Проверка

на

задължителната

І-ІІ срок
Директор,

Проверка на системата за дежурство;
ХІ, ХІІ,

4.1.6.

Директор
Директор

училищна

документация /ЗУД/;
4.1.5.

X, ХІІ, V

Проверка на посещаемостта в ПИГ, групите по ІІ, ІІІ, ІV

Директор,
ЗДУД

ЗИП/ИЧ, СИП/ФЧ и извънкласните дейности;
І-ІІ срок
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ЗДУД

Директор,

4.1.7.

Проверка присъствието на учениците и редовното

ЗДУД

отразяване на отсъствията в дневниците.

4.2.

Педагогически контрол

4.2.1.

Проверка на входно и изходно ниво на резултатите Х, V, VІ

Директор

от УВР;
4.2.2.

Текущи проверки по организацията на УВР по І-ІІ срок

Директор,

отделните учебни предмети– ЗПЗУЧ , ЗИП/ИЧ и

ЗДУД

СИП/ФЧ и в ПИГ;
4.2.3.

Проверка дейността на кл. ръководители;

І-ІІ срок

Директор,
ЗДУД

4.2.4.

Ритмичност
знанията,

при

проверката

уменията

и

и

оценката

компетенциите

на І-ІІ срок

Директор,

на

ЗДУД

учениците;
4.2.5.

Ритмичност

и

качество

на

провежданите І-ІІ срок

консултации с учениците и с родителите и на

Директор,
ЗДУД

родителските срещи;
4.2.6.

Проверка дейностите по проекти.

І-ІІ срок

Директор

4.3.

Форми на контрол

4.3.1.

Проверка на постиженията на учениците чрез По план

Директор

тестове, контролни работи, анкети, рейтингови
методи, разговори, национално външно оценяване,
ДЗИ;
4.3.2.

Посещения

на

учебните

часове

по

ЗП/ЗУ По план

и ЗИП/ИЧ;

ЗДУД
По план

4.3.3.
Посещения на учебните часове по СИП/ФЧ;
Посещение на часове на класа и извънкласни
форми;
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Директор,
ЗДУД

По план

Посещение на дейности по проекти;

Директор,
ЗДУД

По план

4.3.4.

4.3.5.

Директор,

Директор,
ЗДУД

І-ІІ срок

4.3.6.
Разговори с учители и класни ръководители.
4.4.

Отчитане резултатите от контр. дейност на ПС.

5

Теми

и

график

на

заседанията

Директор,
ЗДУД

ІІ, VІІ

Директор

на

Педагогическия съвет
5.

Заседание І

5.1.

Анализ

Х

на

движението

на

учениците

и

Директор,

предприемане на действия за недопускане на

ЗДУД,

фиктивно записани деца и ученици.
5.2

5.3

Анализ на резултатите от входно ниво и мерки за

Председатели

преодоляване на пропуските;

МО

Приемане на план за работа на училището при

Директор

зимни условия;
ХI

6.

Заседание ІІ

6.1.

Тематичен съвет: Проучване и анализ на проявите

Главни

и форми на агресия и насилие срещу учениците.

учители,

Разработване на програми с изразен педагогически

Председатели

и психологически подход за работа в групи по

МО

интереси за ученици с прояви на агресия и насилие

ЗДУД

в училището.
ХІІ

7.

Заседание ІІІ

7.1.

Обхват на децата, подлежащи на задължително

Директор

училищно обучение; Предприемане на действия за

ЗДУД

превенция

срещу

отпадането

им

от

образователната система.
7.2.

Доклад за резултатите от прогнозното проучване

Директор

броя на подлежащите за обучение в І клас;

Гл.у-л НЕ
П-л МО-НЕ

7.3.

Разглеждане поведението на ученици, нарушили

Директор,

правилника за дейността на училището;

ЗДУД,
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Пед.с-к
7.4.

Приемане

на

изготвените

предложения

за

Директор,

държавен план-прием по профили за следващата

ЗД – ГЕ

учебна година.
ІІ

8.

Заседание ІV

8.1.

Отчитане на резултатите от УВР през І-ви учебен

Директор

срок на учебната 2016/2017 година и на дейността

Председатели

на

на МО

8.2.

постоянните

комисии

и

методически

обединения;

Директор

Доклад на директора за резултатите от контролната
дейност през първия учебен срок.
9.

Заседание V

9.1.

Доклад

ІІІ

за

организираните

вътрешно-училищни
квалификационни
9.2.

и

и
дейности

провеждани

Директор,

извънучилищни

Предс. на

през

учебната

ККД

2016/2017 година.
Доклад

за

Директор

резултатите

подлежащите

за

от

обучение

обхождането
в

І

клас

на

Предс.МО НЕ

и

приемствеността с ЦДГ.
10.

Заседание VІ

10.1.

Отчет за дейността на педагогическия съветник за

Педагог.

учебната 2016/2017 година

Съветник

10.2.

Анализ

на

V

проявите

на

училищен

тормоз.

Председател на

Превенция, резултати.

Координац.
Съвет

11.

Заседание VІІ

11.1.

Годишен Педагогически съвет
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Заседание VІІІ

12.1.
13

Актуализиране и приемане на Училищен учебен
план.
Заседание ІХ

13.1.

13

VІІ

Директор

ІХ

Директор

Стратегия
13.2.

за

развитието

на

училището ІХ

Директор

2016/2020г.;
Приемане на Годишен училищен план с всички

Директор

приложения и състава на постоянните комисии;
13.3.

Приемане на актуализирания План за дейността на

Директор

училището;
13.4.

Правилник за осигуряване на безопасни условия за

ПС

обучение, възпитание и труд;
13.5.

Приемане на актуализиран Етичен кодекс за
поведението

на

учителите,

служителите

Директор

и

работницит
6.

Основни приоритети при взаимодействията с
факторите от социалната среда

6.1.

Училищното настоятелство да подпомага ОВП на І-ІІ срок
учителите при

провеждане на

извънкласни

УН

и

извънучилищни дейности, в работата с родителите и
взаимодействието с обществеността;
6.2.

Привличане на семейството като съюзник във
всички

дейности

провеждането

на

–

при

организирането

общоучилищни

І-ІІ срок
и

тържества,

Директор,
кл. р-ли и
учители

празници, провеждане на походи, екскурзии;
6.2.1.

6.3.

Ангажиране на родителите с проблеми, свързани със І-ІІ срок

Кл.р-ли

социалното поведение на учениците;

Директор

Училищното настоятелство да участва при решаване І-ІІ срок

УН

на социално-битови и екологични проблеми на
училището, при поддържане и обогатяване на МТБ
чрез дарителство;
6.4.

Училищното настоятелство да осъществява контакти І-ІІ срок
с културни институти и обществени организации за
осмисляне свободното време на учениците;
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УН

7.

Задачи и форми за работа на комисията за борба с
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни.

7.1.

Проучване конкретните причини и условия за І-ІІ срок

УК на

отклонения

КППМН и

в

поведението

на

учениците

и

набелязване на конкретни мерки за индивидуално

Педагог.

възпитателно въздействие чрез анкети, разговори,

съветник

дискусии;
7.2.

8.

Взаимодействие

с

общинските

структури

за І-ІІ срок

Пед.с-к

превенция и прилагане на конкретните мерки за

Председател

възпитателно въздействие

УК

Задачи и форми за работа на комисията по
безопасност на движението, охрана на труда и
защита при природни и други бедствия

8.1.

Определяне състава на комисията;

ІХ

Директор

8.2.

Представяне на план за работа през годината;

ІХ

Секр. на ПК

8.3.

Провеждане на инструктажи по охрана на труда с ІХ,ІІ,ІV

Секретар

учители, служители и ученици;

ПК, кл. р-ли

Планиране на теми по проблеми на безопасност на ІХ

Секр. на ПК

движението и защита от бедствия, аварии и

кл. р-ли

8.4.

на

катастрофи;
8.5.

Поддържане на връзка със специализираните органи ІХ

Секр.на ПК

за оказване на активна помощ на Комисията и на кл.

Кл.р-ли

ръководители;
8.6.

Придобиване на знания от учениците за действия в І-ІІ срок
критични ситуации интердисциплинарно
учебното съдържание по отделните предмети.
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- чрез

Учители

9.

Използване на информационно комуникационните технологии

9.1.

Обогатяване на съществуващата компютърна мрежа І-ІІ срок

Директор,

и закупуване на програмни продукти;

Системен
администр.

9.2.

Повишаване качеството и ефективността на работата І-ІІ срок

Директор

чрез компютъризиране на повече работни места.
9.3.

Системно актуализиране на уебсайта на училището Х

Г. Колева,

в съдържателен аспект.

Предс.на МО

10.

Партньорство

10.1.

Осигуряване на финансови средства чрез екипно І-ІІ срок

УН,

разработване на проекти.

учители

Включване в европейски проекти за осигуряване на І-ІІ срок

УН,

допълнителни

Учители

10.1.1.

средства

от

български

и

международни програми, фондове и други външни
източници;
10.1.2

Продължаване

на

дейностите

по

проекти

за І-ІІ срок

Директор

І-ІІ срок

Директор

за І-ІІ срок

Директор

извънкласни дейности.
10.1.3

Разширяване на сътрудничеството с други общински
и европейски училища.

11.

Работа с медиите

11.1.

Сътрудничество

с

общинските

масмедии

информиране за дейността на училището и открит
диалог за обратна връзка, относно задачите и
дейностите в образователно-възпитателната среда;

11.2.

Своевременно разгласяване на значими изяви и І-ІІ срок

Председател

чествания с участието на ученици, учители, родители

на Комисията

и общественици.

по рекламата

12.

Спортно туристическа дейност.

12.1.

Включване на училището в спортните изяви на І-ІІ срок

Г. Василев,

Общинско, Областно и Национално ниво;

М. Нешев
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12.2.

Организиране

на

училище

сред

природата

с IV-V

Организиране на спортни празници на училището;

ХI-V

Кл.р-ли

учениците от І , ІІ, ІІІ и ІV клас.;
12.3.

Г. Василев,
М. Нешев.

12.4.

13.

Организиране на учебни екскурзии с ученици от през

Класни

начален, прогимназиален и гимназиален етап.

годината

ръководители

Дейности за участие в олимпиади, конкурси и

І-ІІ срок

Учители, ПД

ХІІ,І

Директор

други по план за календарни дейности.
14.

Ресурсно осигуряване 2016/2017 г.

Счетоводител

15.

Приложения:
1. План за контролна дейност на директора.
2. План за работата на Педагогическия съвет.
3. План за квалификационна дейност.
4. План за екскурзионната дейност, конкурсите и
празниците
5. План за спортната дейност.
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
град Добрич

Утвърждавам:........................
Светла Иванова
Директор

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
за екскурзионната дейност, конкурсите и празниците
І. Учебни екскурзии и организиран отдих
№

Срок за

Вид дейност

провеждане

Организатори

октомври 2016 г.
октомври 2016 г.

Кл. р-ли II клас
Кл. р-ли III клас

февруари 2016

Д.Димитрова

февруари 2017
април 2017
май 2017
май 2017

Р.Божкова
Р.Божкова
Кл. р-ли I клас
Учители НЕ

8.

Резерват „Сребърна”-Силистра
Плиска-Преслав-Мадара
Панорамна обиколка из
България- петдневна екскурзия
Зимуване
Пролетуване
Килийно училище – Балчик
Зелено училище
Панорамна обиколка из
България -екскурзия

юни 2016

К.Минкова
В.Михайлова

9.

Обсерватория Варна

юни 2017

Р. Божкова ХI

Екскурзия с прогимназиален
етап – Панорамна обиколка из

юни 2017

Р. Боева

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

10.
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11.

България - 3 дни
Екскурзия ХII клас – 5 дни
Хърватска,Черна гора и Гърция

май 2017

Д. Димитрова

ІІ. Конкурси и празнични чествания
№
1.
2.
3.
4.

Вид дейност
Тържествено откриване на учебната
година по класове.
22 септември - Ден на
независимостта
,,Моята любима книга”-посещение на
библиотека
„Световен Ден на лидера“-празник в
групата

Срок за

Организато

провеждане

ри

15.09.2016 г.

Кл. р-ли

22.09.2016 г.

Кл. р-ли

септември 2016 г.

Кл.р-ли II кл.

21.09.2016 г.

А. Железова

октомври-ноември

5.

„Ден на християнското семейство”съвместно с ЦДГ

6.

„Даровете на есента“-изложба

14.10.2016 г.

7.

„Отново е есен“-разходка сред
природата

октомври 2016 г.

8.

Отбелязване деня на народните
будители

9.

Практикум-Изработване на папки за
хербарии съвместно с родители

10.

Природните науки в действиелюбопитно за планетата Земя

11.

„Ученически радости и неволи“

12.
13.

2016 г.

октомври/ ноември
2016 г.
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Кл.р-ли I и II
клас
Кл. р-ли III
клас
Кл.р-ли НЕ

18.10.2016 г.

Антония
Железова

октомври 2016 г.

Р. Божкова,
М. Иванова, Р.
Боева

ноември 2016 г.

Честване на патронния празник на
училището
Патронен празник-празнична украса

Кл.р-ли НЕ

04.11.2016 г.
03.11.2016 г.

В. Недялкова,
Учители ИТ
Комисия по
празниците
М. Борисова

14.
15.
16.

Патронен празник-викторина

ноември 2016 г.

„Аз рисувам“-световен ден за
възпоменание на жертвите на ПТП
Представяне на иновативни практики
пред деца и родители от ЦДГ

ноември 2016 г.
ноември 2016 г.
30.11.2016 г.

Кл. р-ли IV
клас
Учители II
клас
Учители IV
клас
Антония
Железова

17.

Есенен празник-„Есен златокоса“

18.

Посещение на театрални постановки

ноември - април
2016 г. – 2017 г.

Кл. р-ли I и
IV кл.

19.

Живот и дейност на Любен
Каравелов-презентация

ноември 2016 г.

Учители II
клас

16.

Международен месец за борба с
отпадъците-изложба от неразградими
отпадъчни материали

ноември 2016 г.

Р. Божкова

ноември 2016 г.

Учители по
БЕЛ

ноември 2016 г.

Р. Божкова

17.
18.
19.

Подготовка и участие в дейности,
свързани с патронния празник
Опазване чистотата на Земята,
въздуха и водата
Конкурс за най-добър изпълнител на
караоке/ най-добър танц по любима
музика

ноември/декември
2016 г.

К. Минкова,
В.Михайлова

ноември 2016 г. –
март 2017 г.

Кл. р-ли VVII кл

20.

Участие в „Spelling bee”

21.

Подреждане на кът с математическа
тематика в дните посветени на
патрона на училището

ноември 2016 г.

Учители по
математика

22.

Посещение на театрални постановки

ноември 2016 г. –
март 2017 г.

Кл. р-ли Х и
ХI клас

23.

1 декември-Световен ден за борба със
СПИН-презентация, викторина,
хепънинг VII/VIII кл.

декември 2016 г.

Р. Боева

24.

Коледна изложба

декември 2016 г.

25.
26.

Коледно парти
«Аз рисувам Коледа»-конкурс за

декември 2016 г.
декември 2016 г.
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Учители IV
клас
Учители НЕ
Учители II

27.

картичка
Благотворителна изложба на
сурвакници, картички и други

декември 2016 г.

28.

Коледен концерт на учениците от НЕ

декември 2016 г.

29.

„Най-коледна стая“-конкурс

декември 2016 г.

30.

Национален конкурс за православна
поезия и проза „Рождество на
Спасителя“

декември 2016 г.

Учители БЕЛ

31.

Среща с Дядо Коледа

декември 2016 г.

Антония
Железова

декември 2016 г.

Учители ИТ

декември 2016 г.

М. Иванова

декември 2016 г.

Учители АЕ

11.01.2017 г.

Учители НЕ

32.

33.

34.

клас

Организиране на изложба с коледни и
новогодишни картички, изработени
от ученици
5 и 6 клас
Конкурс за най-добра презентация на
тема „История и значение на
химичните елементи”
Музикална поздравителна картичка
за Коледа

Марина
Борисова
Учители НЕ
Учители I
клас

35.

„От сърце благодаря”-Международен
ден на думата „благодаря”

36.

Празник на буквите и цифрите

януари 2017 г.

Учители I
клас

37.

„Снежни приключения“-градски
парк

януари 2017 г.

Учители IV
клас

38.

„Кънки с остър връх“-ледена
пързалка

януари 2017 г.

39.

Световен ден на прегръдката

януари 2017 г.

40.
41.
42.

Състезание за решаване на
електронни тестове по биология
«Птици и влечуги»
Ден на приятелството-изработване на
картички

януари 2017 г.
февруари 2017 г.
януари- февруари
2017 г.

Народни празници и обичаи
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Учители III
клас
Марияна
Колева
Р. Боева
Учители IV
кл.
Учители II
клас

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

„Пътят е страшен, но славен“отбелязване годишнина от обесването
на В. Левски
„Апостола на свободата“-презентация
Подреждане на изложба от
мартенички изработени с родители
В работилничката на Баба Марта –
съвместно с ЦДГ
„Баба Марта бързала” – изложба
Ден на розовата фланелка
Баба Марта – традиции и обичаи,
изложба
„Баба Марта бързала” – практикум с
родители
„Да сведем глава” – отбелязване на
Националния празник на РБългариябеседа

февруари 2017 г.
февруари 2017 г.
01.03.2017г.
февруари 2017 г.

Учители НЕ
Учители II
кл.
Антония
Железова
Учители IV
клас

февруари 2017 г.

Учители НЕ

февруари 2017 г.

Учители
Марина
Борисова

февруари 2017 г.
февруари 2017 г.

Учители II
клас

март 2017 г.

Учители II
клас

52.

„Море от любов за мама”

март 2017 г.

Ант.
Железова,
Учители I и
II клас

53.

„Пролет е дошла“-разходка сред
природата

март 2017 г.

Учители III
клас

54.

За кокичета в Дончевската гораработа с родители

март 2017 г.

Учители II
клас

Открито занятие на тема
„Моделиране на геометрични тела“VI а клас

март 2017 г.

Д. Ганева

Участие в конкурс за компютърна
рисунка и колаж „Творчество без
граници“

март 2017 г.

Учители ИТ

55.

56.
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57.

58.
59.

Изработване на постери, посветени
на националния празник на България
Първа пролет – аранжиране на
пролетна украса
Изложба „Пролетни традиции и
обичаи” с изработени картички – 7-8
клас

60.

„Да учиш е забавно“-състезание

61.

„Книгата-прозорец към света“маратон на четенето
Парад на химичните елементи
Шарен Великден-традиция и
съвремие

62.
63.

март 2017 г.

В. Недялкова

март 2017 г.

Марина
Борисова

март 2017 г.

Учители ИТ

март 2017 г.
април 2017 г.
април 2017 г
април 2017 г.

64.

Шарен Великден

април 2017 г.

65.

Посещение на куклен театър

април 2017 г.

66.

Посещение на „Стария Добрич“

април 2017 г.

67.

Световен ден на водата

68.

„Да се посмеем заедно“-работа с ЦДГ

април 2017 г.

69.

„Пролет е дошла“-изложба

април 2017 г.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

април 2017

Изработване на проект за Великден
„Easter around the world”
„За Великден в творческа магия“изложба
Провеждане на състезания със
занимателен характер на тема „Чрез
развличения към знания”
„I love English“-литературно четене
Работа върху електронни тестовеинтерактивен подход за НВО VII кл
Конкурс за изготвяне на презентации
с математическа тематика между
учениците от VII клас
Национален конкурс за поезия и
проза „Христос воскресе-радост
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април 2017 г.
април 2017 г.
април 2017 г.
април 2017 г.
април 2017 г.
април-май
2017 г.
април 2017 г.

М. Иванова,
В. Недялкова
Учители по
БЕЛ-III клас
М. Иванова
Елена
Статева
Учители II,
III и IV клас
Ант.
Железова
Ант.
Железова
Учители I кл.
Учители IV
клас
Учители II
клас
Учители АЕ
Начален етап
Марина
Борисова
Учители по
математика и
ИТ
Учители АЕ
А. Савова,
Д. Великова
А. Савова
М. Иванова
Д. Великова
Учители БЕЛ

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.

87.
88.
89.
90.

донесе“
Камбаните на свободата – 141 години
от Априлското въстание
Спортна надпревара
„Довиждане, детска градина!”
„Ще помним делото на светите
братя“
Годишно утро-тържества за
приключване на учебната година
Изложба по техниката „енкалустика“„В света на вълшебствата“
Участие в конкурс за рисунка и
колаж „Не се гаси, туй що не гасне“
Конкурс за стихотворение и есе
„Живеем в земята на Ботев“
„Наркотичните вещества, като
химични съединения и вредата от
тях“-конкурс презентации
Професионално ориентиране на
учениците от 7 и 8 клас към профил
ИТ чрез представяне на проекти,
разработени от ученици
Отбелязване Деня на Европа чрез
пътешествие
„Минало, настояще, бъдеще”
„На добър час абитуриенти“

април 2017 г.
май 2017 г.
май 2017 г.
май 2017 г.
май 2017 г
май 2017 г
май 2017 г.

Учители ИТ

май 2017 г.

Учители БЕЛ

май 2017 г.

М. Иванова

май 2017 г.

Учители ИТ

май 2017г.

Учители ЧЕ

май 2017 г.

24 май-Велик ден за българската
просвета
Конкурс за изработка на презентация
по Астрономия
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В.Недялкова
Учители ИТ
Учители НЕ
А. Железова
Учители III
клас
Кл. р-ли І-IV
клас
Марина
Борисова

май 2017 г.
юни 2017 г.

М. Борисова,
Ел.Георгиева
М. Борисова
Учители ИТ
Р.Божкова
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
град Добрич

Утвърждавам:........................
Светла Иванова
Директор

ПЛАН
за спортната дейност
през учебна 2016/2017 година
Цели:
1. Разширяване на масовата физическа култура и спорт.
2. Участие в градски, областни и републикански състезания по:
 Футбол
 Тенис на маса
 Волейбол
 Лека атлетика
3. Подобряване на функционалното състояние и повишаване на
физическата дееспособност на учениците и постигане на все подобри резултати.
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Дейности:
1. Вътрешно училищни състезания по отделните видове спорт
за учениците от І до ХІІ клас
2. Провеждане на контролни срещи на представителните
отбори с отбори от други училища.
3. Участие в градски състезания.
4. Спортни празници.
№
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Дейности
Клас
І - ІV
“Бързи, смели, сръчни”
Вътрешноучилищни състезания между паралелките по:
Футбол
V,
VІ,
VІІІ
Народна топка
V
Лека атлетика - момчета
VІІ
Лека атлетика - момичета
VІІ
Футбол
VІІІ
Волейбол
VІІ- ХІІ
Открит турнир по волейбол – ІХ - ХІІ
момчета
Волейболна среща между
учители и ученици
Тенис на маса – момчета
V - ХІІ
и момичета
І-ХІІ
Спортни празници

Участие
в
градски
състезания
Футбол - момчета
Футбол - момчета
Волейбол
Тенис на маса – момчета
и момичета
Лека атлетика

Срок
ІV - V

Отговорник
Нач. учители

Х

М. Нешев

ХІІ
ІV
ІV
ІV-V
ІV-V
V

М. Нешев
М. Нешев, Г. Василев
М. Нешев, Г. Василев
М. Нешев
Г. Василев
М. Нешев, Г. Василев

ХІ

М. Нешев, Г. Василев

ІІ

М. Нешев

28.Х.2016
и
02.ІІІ.2017

Г. Василев, М. Нешев

VІІІ
ХІІ
ХІІ
ІХ - ХІІ

Х, ІІІ
Х, ІІІ
ІІІ
ІІІ

М. Нешев
Г. Василев
Г. Василев
М. Нешев

VІІ

ІІІ

М. Нешев
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