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І. Основни приоритети в дейността на училището съгласно националните, регионалните приоритети и спецификата
на училището за учебната 2017/2018 година
1.1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика за подобряване на
качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците.
1.2. Повишаване на учебните резултати на учениците с акцент върху грамотността и математическите компетентности;
1.3. Намаляване броя на отсъствията;
1.4. Планиране и координиране на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране
обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат на участие в
квалификационни форми.
1.5. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на учениците в училището.
1.6.Създаване на училищна политика за работа и ефективно взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в
областта на образованието и младежта и на бизнеса.
1.7.Необходимост от подобряване на материалната база – физкултурен салон, зала за извънкласни занимания, помещение за
столово хранене и санитарни помещения.
ІІ. Дейности за реализиране на целите и приоритетите:
№

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица
Базова
Целева
/брой, процент/
стойност
стойност

1.

Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца.

1.1..

Повишаване на методическата и управленска 31.06.2018
подготовка, създаване на мотивация за развитие и
самоусъвършенстванe чрез надграждане на
управленските компетентности на педагогическите
специалисти с управленски функции
Осигуряване на допълнителна подкрепа за
31.06.2018
учениците от основната образователна степен за
преодоляване на обучителни трудности

1.2

Директор и педагогически 47
специалисти

45

47

Директор и педагогически 47
специалисти

45

47
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1.3
1.4.

1.5

1.6.

2.

Допълнително обучение за деца с образователни
31.06.2018
дефицити по предмети от задължителната
подготовка
Организиране и провеждане на изяви на 31.06.2018
учениците, включени в дейностите за развиване на
специфични знания, умения и компетентности и
дейности по интереси
Приобщаващо обучение на деца и ученици със 31.06.2018
специални образователни потребности (СОП)

Директор и педагогически
специалисти
Директор и педагогически
специалисти
Екип за обща и
допълнителна подкрепа,
Психолог, ресурсен учител,
Логопед
Директор,
МО „Учители в ЦОУД”

Подпомагане процеса на ефективно реализиране
31.06.2018
на целодневната организация на учебния процес за
ученици от I до VII клас
Подобряване на достъпа до разнообразни
31.06.2018
МО „Изкуства и спорт”
извънкласни и извънучилищни дейности
‐Ученически игри
Кариерно ориентиране на учениците от I до XII 31.06.2018
Училищен кариерен център,
клас
Ученически парламент
Повишаване на капацитета на педагогическите 31.06.2018
Директор,РУО
специалисти за работа в мултикултурна среда за
прилагане на алтернативни методи и подходи,
ориентирани към намаляване на функционалната
неграмотност, към задържането в училище и
намаляване броя на отпадащите ученици
МО „Природни науки“
Осъществяване на информационно‐образователни 31.06.2018
инициативи,
насочени
към
екологично
образование и повишаване на учениковата култура
за опазване на околната среда
Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката

2.1.

Обучение на учители и ученици (обучение по и 31.06.2018
със средствата на ИКТ)

Директор и педагогически
специалисти

2.2.

Осигуряване на материално-технически ресурси за
работа с електронни уроци

Директор

31.06.2018
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2.3.

Разработване на уроци с електронно съдържание

31.06.2018

педагогически специалисти

2.4.

Изготвяне на банка с електронни учебни 31.06.2018
материали, използвани или разработени от
учителите
Съдействие за повишаване уменията на учители за 31.06.2018
иновативно използване на ИКТ в класната стая,
при ползване на източници на електронно учебно
съдържание
Споделяне на добри педагогически практики, 31.06.2018
създадени с ИКТ средства.

педагогически специалисти

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4
4.
4.1.

Директор и педагогически
специалисти
Директор и педагогически
специалисти

Изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри
Организационно и методически осигуряване дейността на педагогическите специалисти
Продължаващо професионално развитие на 31.06.2018
Директор и педагогически
педагогическите специалисти
специалисти
Изграждане на професионалния профил на 31.06.2018
Директор и педагогически
педагогическите специалисти като съвкупност от
специалисти
знания, умения и отношения съгласно ДОС за
статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
– изготвяне на портфолио
Разработване на система за контрол на качеството, 31.06.2018
Директор и педагогически
обвързан с диференцирано заплащане и
специалисти
професионалното развитие - оценяване, атестиране
и стимулиране
Мотивиране на учителите за придобиване на по31.06.2018
Директор
висока ПКС, като едно от основанията за по-бързо
кариерно развитие.
Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
Разработване на проектни предложения по
програма „Еразъм +“ и други европейски и
национални програми

31.06.2018

Директор,комисия по
проекти
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5.

Осигуряване на условия и ресурси за разширяване 31.06.2018
Учители ГЦДУО
обхвата на децата и учениците, включени в
целодневна организация на учебния ден
Осигуряване на допълнителни условия и възмож31.06.2018
Екип за обща и
ности за подкрепа на ученици с изявени дарби и на
допълнителна подкрепа,
ученици, които срещат затруднения при
Психолог, ресурсен учител,
овладяване на учебния материал, включително и
Логопед,
чрез реализиране на целодневна организация на
Педагогически специалисти
образователния процес
Развитие на подкрепящата среда в системата на 31.06.2018
Екип за обща и
училищното образование за осъществяване на
допълнителна подкрепа,
включващо обучение чрез: подкрепа и мотивация
на педагогическите специалисти за повишаване на
директор
квалификацията, стимулиране на екипната работа;
осигуряване на гъвкави форми на обучение;
осигуряване на специализирани пособия и
помагала; индивидуална подкрепа за личностно
развитие
Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

5.1.

Осъществявяне на извънкласни и извънучилищни 31.06.2018
дейности със съдържателни елементи на
интеркултурното образование

5.2.

Допълнителна работа с ученици от етническите 31.06.2018
малцинства, застрашени от отпадане и/или
преждевременно напускане на училище

5.3.

6.

Разработване и прилагане на механизми за 31.06.2018
стимулиране на педагогическите специалисти за
прилагане на успешни подходи за работа в
мултикултурна образователна среда
Изпълнение на Националните програми за развитие на средното образование

6.1.

НП „Без свободен час в училище”

31.06.2018

Екип
за
обща
и
допълнителна
подкрепа,
Педагогически
специалисти
Екип
за
обща
и
допълнителна
подкрепа,
Педагогически
специалисти
директор

Директор, Педагогически
специалисти
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6.2.

НП „Ученически олимпиади и състезания” , модул 31.06.2018
„Осигуряване на обучение на талантливи ученици”

Директор, Педагогически
специалисти

6.3.

НП”Съвременна образователна среда”, модул 31.06.2018
„Подобряване на условията за лабораторна и
експериментална работа по природни науки”
НП „Квалификация”
31.06.2018

Директор, Педагогически
специалисти

6.4.

Директор, главен учител,
Педагогически специалисти

6.5.

НП „ИКТ в училище”

7.

Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

31.06.2018

Всеки ученик може да бъде отличник , ЦОИДЕУМ, 31.06.2018
Амалипе
31.06.2018
Малки местни инициативи на Община Мездра

ПС

Директор, ПС
Диркетор, ЗДАД

8.

Изпълнение на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и междуинституционалния
план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата

8.1.

Запознаване на педагогическия и непедагогическия
персонал с формите на насилие и с Механизма за
противодействие на училищния тормоз между
децата и учениците в училище
Запознаване на учениците и родителите с формите
на насилие и с Механизма за противодействие на
училищния тормоз между децата и учениците в
училище по ред, определен от директора на
училището.
Извършване на оценка на тормоза между децата и
учениците в училището в началото и в края на
учебната година от класните ръководители

Септември
2017

Пед.съветник и
Координационен съвет

Октомври
2017

Пед.съветник и
Координационен съвет,
Класни ръководители

30.06.2018г.

Пед.съветник и
Координационен съвет,
Екип за обща и
допълнителна подкрепа
Пед.съветник и
Координационен съвет
Директор, ЗДАД

Разработване на план за учебната 2017/2018 година
за противодействие на училищния тормоз
Създаване на единни правила за задълженията на Септември
всички служители, свързани със случаите на
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тормоз и въвеждане на Дневник за случаите на
тормоз
Изготвяне на практически насоки за действията,
които учители и ученици трябва да предприемат в
случай на инцидент, на насилие и в други критични
ситуации, и публикуване на електронната страница
на училището
Подобряване на институционалната политика,
насочена към превенция и противодействие на
насилието – провеждане на беседи, на ролеви игри,
открити уроци с участието на родителите;
използване на подхода „връстници обучават
връстници“ за популяризиране на правата на
децата на закрила срещу насилие и на способите за
сигнализиране за насилие.
Осигуряване на достъп на всяко дете и ученик до
подкрепа от психолог и/или педагогически
съветник в училище.
Подобряване на системата за охрана и
видеонаблюдение в училището.
Организиране и провеждане на обучения на
педагогическите специалисти за оказване на първа
помощ на ученици
Организиране и провеждане на обучения на
педагогически специалисти за работа с деца с
емоционално-поведенчески проблеми, за справяне
с агресията в училище и за противодействие на
тормоза, включително на кибертормоза.

2017
Септември
2017

Координационен
съвет,педагогически
съветник

Октомври
2017

Директор,
Обществен съвет
Ученически парламент
учители

30.06.2018г.

Пед.съветник и
Координационен съвет,
Класни ръководители
Директор

30.06.2018г.
30.06.2018г.

Пед.съветник и
Координационен съвет,

30.06.2018г.

Директор,
Психолог,
Координационен екип

9.

9.1.

Изпълнение на Втори етап на регионалната програма за подобряване на резултатите на учениците през учебната 2017/2018 година и
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
Изготвяне на анализ на резултатите от 30.06.2018г. Главен учител, учители по
националните външни оценявания, планиране на
уч. предмети
мерки за преодоляване на ниските резултати на
конкретни ученици по класове и по учебни
предмети.
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Проучване и идентифициране на причините за
ниските учебни резултати на учениците, както и за
постигнатите високи резултати и отразяването им в
училищните планове и програми / Мерки за
повишаване качеството на образованието, Годишен
план за дейността на училището, Програма за
превенция на ранното напускане на училище,
Програма за предоставяне на равни възможности и
за приобщаване на децата и учениците от уязвими
групи, Учебни програми за разширена и
допълнителна подготовка по гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование и др
Изготвяне на списък с учениците, допуснали голям
броя извинени и неизвинени отсъствия през
учебната 2016/2017 г.
Методически срещи в методическите обединения
за анализ на резултати; планиране на съвместни
дейности на учителите и обмяна на добри
педагогически практики
Методическа
подкрепа
за
промяна
на
образователната дейност на учителя, насочена към
ефективен образователно-възпитателен процес за
правилно планиране на учебната дейност;
Ефективно задаване на домашна работа; Редовна
проверка на тетрадките на учениците за работа в
клас и в къщи; Консултации по предмети по
график, утвърден от директора; Допълнителна
индивидуална работа по учебните предмети с
нуждаещи се ученици
Създаване на кът за четене в училище

30.06.2018г.

Главен учител, учители по
уч. предмети

30.06.2018г.

Координатор екип за обща и
допълнителна подкрепа, ПС

30.06.2018г.

МО

30.06.2018г.

Директор, РУО-Враца

Декември
2017
Училищни инициативи в подкрепа на заниманията 30.06.2018г.
за четене с родителите - „Клуб на родителите“ /
„Отворени врати“
Провеждане на инициативи за четене на 30.06.2018г.
книги„Бъди грамотен”, „Малкото голямо четене”,
Национален маратон на четенето”

Учители начален етап и МО
Хуманитарни дейности
Учители начален етап и
учители по БЕЛ
Учители начален етап,
Учители Група целодневно
обучение
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10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.
10.5.
10.6.
11.
11.1.
11.2.

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Изготвяне на портфолио на учениците от 30.06.2018г. Кл,ръководители ПГЕ и ГЕ,
прогимназиалните и гимназиалните класове във
ПС
връзка с равнището на грамотност
Организиране и провеждане на входяща Октомври
Учители по БЕЛ
диагностика по БЕЛ – формат на писмените 2017
работи, обхват на учебното съдържание, анализ на
резултатите, мерки за отстраняване на пропуските
– училищни практики
Организиране и реализиране на училищния и държавния план-прием
Изготвяне на предложение за държавен план-прием Декември
директор
съгласно ДОС
2017
Дейности по осъществяване на училищния план- Декември
директор
прием съгласно ДОС
2017
Разработване на училищна политика и рекламна Декември
Комисия реклама
стратегия за изпълнение на приема и задържане на 2017 – юли Комисия прием
учениците в училището.
2018
Участие на училището в „Панорама на Април 2018 Директор, комисия реклама
образованието” на местно и регионално ниво
Организиране на Дни на отворените врати – по Май 2018
Комисия по тържества и
повод 95 години гимназиално образование в
чествания, комисия реклама
Мездра
Обновяване на интернет страницата на училището
30.06.2018г.
Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания
Запознаване на учителите с датите и изискванията Май 2018
ЗДУД
за провеждане на НВО и ДЗИ.
Анализ на резултатите от входно ниво и Декември
Педагогическите
предприемане на мерки за преодоляване на 2017
специалисти по предмети
констатираните пропуски
Запознаване на родителите на учениците с Май 2018
ЗДУД
и
класни
изискванията за провеждане на НВО и ДЗИ.
ръководители
Провеждане на консултации по предмети
30.06.2018г. Педагогическите
специалисти по предмети
Регионално
оценяване
на
функционална Декември
грамотност ПИЗА..
2017
Допълнителна и индивидуална работа с ученици Април 2018
във връзка с НВО и ДЗИ и провеждане на пробно

Педагогическите
9

НВО и ДЗИ
11.7.

11.8.
11.9.

12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

специалисти по предмети

Провеждане на национално външно оценяване на Юни 2018
ПС по ИКТ
дигиталните компетентности на учениците в X
клас
Проследяване на отсъствията на учениците и 30.06.2018г. Класни ръководители
резултатите им от учебната дейност
Анализ и изводи относно организацията, 30.06.2018г. Директор и ЗДУД
провеждането и резултатите от НВО и ДЗИ
Организиране и реализиране на дейностите, свързани с осигуряване на подкрепяща среда за обучението на деца и ученици със специални
образователни потребности, и за обучението на деца и ученици, даровити и чийто майчин език е различен от българския и изпълнение на
Регионалната стратегия за приобщаващо образование
Разработване и реализиране на училищна политика Октомври
Директор,
за подкрепа за личностно развитие, с включени
2017
Екип
за
обща
и
адекватни и работещи мерки и дейности за
допълнителна подкрепа
предоставяне на обща подкрепа, съобразно
специфичните условия в училище
Изпълнение на дейности, включени в Регионална 30.06.2018г. Педагогически специалисти
програма за подобряване на резултатите на
учениците
Включване на педагогически специалисти в 30.06.2018г. Директор
обучения за повишаване на професионалната
компетентност в областта на приобщаващото
образование
Организация и участие в дейности и инициативи на 30.06.2018г. Директор,
училищно, общинско и регионално ниво във връзка
Педагогически специалисти
с повишаване на грамотността на учениците
Осъществяване
на
съвместни
инициативи, 30.06.2018г. Педагогически специалисти,
организиране на събития и др. с родителите на
Класни ръководители
учениците за постигане на координирани действия
и подобряване на образователните резултати на
учениците
Привличане на родителите като активна страна в
30.06.2018г. Класни ръководители
процеса на подкрепата за личностно развитие:
-Провеждане на индивидуални разговори с
родителите, както за затрудненията на децата, така
и за техните успехи;
-Създаване на възможности за включване на
10

12.7.

12.8.

12.9.
12.10

12.11

12.12
13.
13.1.
13.2.

„трудни родители”;
-Добри практики при работа с родители на деца от
малцинствени групи;
-Организиране и провеждане на родителски
клубове/инициативи на територията на училището;
-Употреба на различни онлайн платформи за
комуникация с родителите
Организиране на допълнително обучение на 30.06.2018г. Учители
по
БЕЛ
и
ученици по учебни предмети БЕЛ и математика за
Математика
преодоляване на обучителни трудности – дейности
в рамките на проект „Развитие на способностите
на учениците и повишаване на мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи специфични
знания, умения и компетентности – „Твоят час”.
Организиране на екскурзии с учебна цел до……./ 30.06.2018г. Класни ръководители,
по класове/
Педагогически спецалисти
Създаване на клубове по интереси и участие на 30.06.2018г. Педагогически спецалисти,
учениците в представителните изяви на училището,
МО „Изкуства и спорт“
читалище „Просвета” и ЦПЛР - Мездра
Осигуряване
изпълнението
на
утвърдения 30.06.2018г. Екип
за
обща
и
Механизъм за противодействие на училищния
допълнителна подкрепа,
тормоз между учениците и алгоритъм за неговото
Екип към общината,
прилагане. Реализиране на училищни инициативи
Педагогически съветник
за превенция и противодействие на агресията –
инициативи на ученически парламент
Стимулиране и обезпечаване участието на ученици 30.06.2018г. Екип
за
обща
и
с изявени дарби в областта на науката, изкуствата
допълнителна подкрепа,
или спорта в състезания, олимпиади, конкурси и
др.
Обмен на информация и добри практики за 30.06.2018г. Педагогически специалисти
повишаване на ефективни педагогически подходи
при работа с изявени деца
Организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и
учебни помагала за безвъзмездно ползване
Изготвяне и актуализация на основните училищни Септември
Директор, административен
документи в съответствие със ЗПУО
2017
секретар, домакин
Определяне състава на постоянните училищни Септември
Директор, ЗДАД, АС
комисии за планиране и организация на основните 2017
11

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.
14.
14.1.

14.2.

направления в дейността на училището.
Актуализиране на училищната програма за
Директор, счетоводител,АС
часовете, които не се водят от учители
специалисти, по време на заместване на
отсъстващия учител и банката с учителски кадри
Изготвяне и заверка на годишните разпределения, Септември
Директори
и
учители,
плановете за ЧК, програми за избираеми и 2017
водещи ИУЧ ФУЧ ЗИП и
факултативни дейности, ЗИП, СИП
СИП
Осъществяване на ефективен контрол на 31.06.2018
директора, ЗДУД и ЗДАД,
директора, ЗДУД и ЗДАД съобразно целите на
стратегията и на дейностите в ОВП и своевременно
предприемане на действия за тяхното подобряване
Създаване на необходимата организация за Октомври
Директор, ЗДАД, домакин
получаване/връщане на безплатните учебници за I- 2017
VІІ клас.
Изготвяне на график за провеждане на ЧК за Септември
Комисия
седмично
работа със ЗУД и консултации с родители и график 2017
разписание
на приемното време на учителите;
Комисия графици
- график за провеждане на класни и контролни
работи, допълнителна работа с учениците и
консултации; - седмичното разписание за
първия/втория учебен срок
Изпълнение на дейности и процедури по Декември
Комисия за управление по
управление на качеството на образованието в 2018
управление на качеството
училището, съгласно Наредба 16
Информираност, координация и взаимодействие с родители и институции.
Информиране на родителите и стимулиране на Октомври
Класни ръководители
родителската активност: за основните нормативни 2017
и училищни документи, по повод информация за Февруари
резултатите от учебната дейност, консултиране по 2018
проблеми, решаване на конфликти и налагане на Юни 2018
санкции и др.
Изграждане на родителски активи по класове с цел Октомври
Класни ръководители
подкрепа на училището за реализиране на 2017
качествено обучение
Сътрудничество и съдействие от родителите при:
31.06.2018
Класни ръководители,
- организиране на училищни дейности;
Педагогически съветник,
- в процеса на кариерното информиране,
Педагогически специалисти
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14.3.

14.4.

14.5.

15.

ориентиране и развитие;
- при идентифициран риск за ученика от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище
Предприемане действия съвместно с община и 31.06.2018
други институции за налагане на санкции на
родители, които не осигуряват образование на
децата си.
Разяснителна дейност сред родителите за 31.06.2018
последиците от отпадане от училище.

Създаване на информационна банка с данни и 30.12.2017
Педагогически съветник,
координати за своевременна връзка с ученика и
Класни ръководители,
неговите родители/настойници
Организиране и реализиране на дейностите в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар
на МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности

15.3.

Организиране и участие в международни и
национални
състезания
и
конкурси
НАПРАВЛЕНИЕ “НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
Участие
в
състезания
и
конкурси
НАПРАВЛЕНИЕ “ИЗКУСТВА”
Участие в ученически олимпиади и състезания

15.4.

Участие в състезания и конкурси

15.5.

Изпълнение на програма за здравно образование,
спортно-туристически календар, насочени към
комплексно
здравно
образование
чрез
интерактивни дейности и занимания в часовете на
класа,
посветени
на
превенцията
на
тютюнопушенето, наркоманиите и злоупотребата с
алкохол, активна спортна и туристическа дейност
Обучения по:
- по безопасност на движението;
- за действия при бедствия, аварии, катастрофи и
пожари;
- началното военно обучение в IX и X клас;
- поведение при кризи и екстремни ситуации

15.1.

15.2.

15.6.

Директор,
Община,
Агенция „Социално
подпомагане“
Класни ръководители,

МЕТОДИЧЕСКИ
ОБЕДИНЕНИЯ
МО“Изкуства и спорт“
МЕТОДИЧЕСКИ
ОБЕДИНЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКИ
ОБЕДИНЕНИЯ
МО „Природни науки“
медицински специалист

Комисия по БДП,
Комисия БАК
Класни ръководители 9
и 10 клас
Комисия БУВОТ
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15.7.

Създаване на база данни за изявени учители и
ученици и целогодишното поддържане на
информация за летописната книга на училището

16.
16.1.

Дейности според спецификата на училището
Един градус целзий в повече- въздействие Октомври 2017
върху човешкото здраве
Ноември 2017
Отбелязване на 1 ноември - Ден на народните
будители – обогатяване на инициативата
„Къщичка за книги в училище“

16.2.

РКК, главен учител

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“
МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Ден на християнското семейство – 6 клас

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Вътрешна квалификация Поддържане на
електронно и хартиено портфолио на дейности
на МО „ Хуманитарни и обществени науки „

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Заветите на Апостола – интерактивен урок

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Нравствените уроци на Вазов – дискусия, 11а,б

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Подготовка и провеждане на пробни изпити за
НВО и ДЗИ в 7 и 12 клас

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Областно състезание по ориентиране Леденика

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Празник на училището – 95 години
гимназиално образование - Мездра

Май 2018г.

Директор, МО, екип,
Училищно
настоятелство,
обществен съвет
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Славянската азбука – бинарен урок – 10 б клас

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Ден на абитуриента

Май 2018г.

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Ден на самоуправлението

Май 2018г.

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Ден на славянската писменост и култура –
конкурс за есе на тема: „В началото бе
Словото...”

Май 2018г.

МО „Хуманианитарни
и обществени науки“

Панорама на средното образование

Май 2018г.

Вътрешно-училищни и общински състезания и
областни състезания: Хандбал, Волейбол,
Тенис на маса, футбол

31.06.2018г.

MO
„Изкуства
спорт“

Ротари 2014” – на „Ротари- Враца дистрикт
2482”

Ноември 2017

MO „Изкуства и спорт

„Моето училище – улови мига” – фотоизложба
Участие на общински, областни и национални
фестивали

Май 2018

MO „Изкуства и спорт

31.06.2018г.

MO „Изкуства и спорт

Урок на отворените врати – традиционно
представяне пред родители и гости

Април 2018

MO „Изкуства и спорт

Участие в празниците на културата „Мездрамай”
Клетка“ – практическо занятие в 5 клас

Май 2018

MO „Изкуства и спорт

Февруари 2018

MO
науки“

и

“Природни
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„Пази водата – съхрани природата“ –
интерактивно занятие

Март 2018

MO “Природни
науки“

„Природните науки – интересни и забавни“ състезание

Май 2018

MO “Природни
науки“

Провеждане на консултации и работа с
изоставащи ученици за недопускане на слаби
резултати в обучението им. Работа с изявени
ученици с цел да развият способностите им и
да се повиши престижа на училището.
Среща с представител на Европа Директ

31.06.2018

МО „Чужди езици“

Февруари 2018

МО „Чужди езици“

Национално състезание по речеви и
комуникативни умения на английски език
Театрално представление“ Пепеляшка“

Октомври 2017 МО „Чужди езици“
Май 2018

МО „Чужди езици“

Организация и провеждане на външно
оценяване VІІ,VІІІ-профил”Чуждоезиков”и
ДЗИ

Май-юни 2018

МО „Чужди езици“

Участие в разнообразни форми за обмяна на
информация, данни и опит в регионален,
национален и международен мащаб

31.06.2018

МО „Чужди езици“

Повишаване на професионалната
квалификация чрез организационни форми на
обучение- обмяна на опит между колеги

Октомври-юни
2017

МО „Чужди езици“

Рисунка на асфалт, посветена на жертвите
при катастрофи „Спри войната на пътя“

Ноември 2017

МО „Начален етап“

Провеждане на уроци “Отворени врати” по
класове

15.06.2018

МО „Начален етап“
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за I учебен срок
I клас – Звук и буква Зз
II клас - Познавам транспортните средства
III клас – Запознаване с числата до 1 000
IV „а клас – Събиране с повече преминавания
IV „б“ клас – Съществителни имена
Празници:
„Ние вече сме грамотни“ – I клас
„Баба Марта“ -II клас
Пролетни празници – III клас
„Коледа“
Отбелязване 145 години от обесването
на В.Левски - IV клас
Световен ден на книгата – “В света на
приказките”
Марктинг и реклама на училището

15.06.2018

МО „Начален етап“

31.06.2018

МО „Начален етап“

31.06.2018

МО „Начален етап“

Приет на Педагогически съвет – Протокол № 18/ 11.09.2017г. и утвърден със заповед на директора № 1597-596/11.09.2017г.
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