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ГОДИШЕН ПЛАН

I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността
на училището през изтеклата 2013/2014 учебна година.
През изминалата година цялостната работа на колектива на СОУ
“Христо Ясенов”- гр. Етрополе беше подчинена на залегналите в годишния
план задачи, съобразени с държавните образователни изисквания,
поставени в указанията на МОН за организиране дейността в системата на
Народната просвета. Педагогическите специалисти от СОУ „Христо
Ясенов“ – гр. Етрополе са били винаги с желание за повишаване на
квалификацията и с обновяване на знанията по предметни области, както и
по гражданско образование и проблемите, свързани с агресията. Учителите
получават редица награди, грамоти, купи и признание за техния
професионализъм и постоянно желание за самоусъвършенстване.
През 2013/2014 г. 67 от общо 86 педагози са обучени по проект
„Квалификация на педагогическите
специалисти“, 7 са преминали
обучение по проект "Подобряване на качеството на образование в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес"; една учителка в участвала в Конференция по физика
"Европа-територия на знанието" в гр. Варна по НП „Квалификация“, 7
учители се включиха в образователна програма с посещение в Унгария и
Австрия, 6 учители участваха в Образователна програма "Зимна
Академия2020" в Банско. Педагогическият съветник беше част от
обучения на теми: Глобални Библиотеки-България" и "Превантивна и
терапавтична работа с рискови групи от хора с автодеструктивно и
суицидно поведение". Трима учители участваха в редица срещи и
Конференции по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП
България–Сърбия, където представяха своите образователни иновации. 14
учители бяха на посещения и запознаване с образователната система в

различни страни по проект „Нашите разнообразни места в Европа“ по
Коменски- Италия, Унгария, Чехия, Англия, Швеция.
• 35 учители участваха в обучения по предмети, организирани от
издателство „Анубис- Булвест“, 1 учител се обучи по проект
"Черноморска кутия", 1 Главен начален учител и Директора
присъстваха на курс Jump Math, Директорът участва в обучения за
работа с Еразъм, Заедно в час, споделяне на добър опит по проект
"Подобряване на качеството на образование в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" и др.
• Постигнатите резултати в начален етап и на НВО ІV клас показват,
че обучението е на сравнително дабро ниво. Учителите полагат
грижи, децата са любознателни и мотивирани за постигане на високи
успехи, участват активно в учебно-възпитателния процес.
• Съществува проблемът с концентрацията и с вътрешното
напрежение, което изпитват децата, тъй като за първи път са
поставени в такава изпитна ситуация;
• Часовете по ЗИП математика и БЕЛ са допринесли за добрите
резултат;
• Училището работи по проект „Целодневно обучение”, в който
учениците от начален етап са се включили по желание100 %;
• Дейностите в ПИГ са в съответствие с урочното съдържание,
затвърждава наученото и това е допринесло за получените резултати;
• Времето за консултации бе оползотворено за работа и с
изоставащите, и с надарените деца;
• Отсъствието на ученици от училище (поради често боледуване или
несериозно отношение на родителите от ромски произход) води до
пропуски, които изискват големи усилия от страна на учителите за
преодоляване;
• Допълнителна работа през лятото се налага при отсъствали ученици,
такива със затруднения и учили в чужбина;
• Повечето родители се отличават със сериозно отношение към
учебния процес и осъзнават значимостта на училищната институция
и образованието;
• Традиционно в училището се организира лятна занималня за
кандидат първокласници и ученици І – ІІ клас.

Планирани мерки за подобряване на резултатите през новата учебна
година.
• Системно и последователно провеждане на писмени изпитвания с
формата на НВО още преди ІV клас.
• Психологическа подготовка на учениците за изпитна ситуация от
такъв характер.
• Своевременно информиране на родителите за формата на НВО за
обединяване на усилията по подготовката на учениците.
• Подкрепа на учителите за непрекъснато повишанане на
професионалната квалификация.
Прогимназиален етап:
• В резултатите на учениците от прогимназиалния етап се наблюдава
лек спад, което се дължи на различния състав на учениците в
класовете. Наличието на повече спортисти с недостатъчна мотивация
за учене е в основата на по-ниската успеваемост в сравнение с
предходни години. Броят на слабите оценки за годината са 23. От тях
13 са останали за явяване на изпит през септември.
• Резултатите във всички класове са съизмерими и доказват усвояване
на ДОИ.
• Учениците, работили по-задълбочено, по-сериозно, по-мотивирано,
очаквано показват по-висок резултат.
• Резултатите по БЕЛ показват добро ниво на подготовка. Голям
процент от учениците се справят успешно със задачата за съставяне
на текст. Типичните пропуски на учениците по БЕЛ са свързани с
недостатъчно устойчиви знания върху основните граматични и
правописни правила.
• Успехът по математика е реален, съизмерим с възможностите и
потенциала на учениците.
• Годишните резултати по учебните предмети са съпоставими с
резултатите от НВО.
Фактори, обясняващи резултатите от НВО-VІІ клас.
• В училището работят висококвалифицирани и способни
преподаватели, притежаващи солиден опит и знания, запознати със
съвремените тенденции в образованието, прилагащи иновации;
• На учениците в VІІ клас е подсигурен по 1 час ЗИП - БЕЛ и
математика, както и допълнителен час - СИП;

• Учителите редовно провеждат консултации с учениците в
регламентираните и в допълнителни часове;
• Работата по проект „С грижа за всеки ученик“ допълва учебната
дейност както за напредналите, така и за изоставащите ученици.
• Отсъствията на учениците в VІІ а и VІІ б клас са по-малко на брой и
не са предпоставка за пропуски в знанията. В VІІ в клас обаче има
голям брой активни спортисти, на които се налагат отсъстия за
състезания. Това затруднява обучаемостта им;
• Наказаните ученици на този образователен етап са малко;
• Болшинството от родителите имат положително отношение към
училището и с тях се осъществява активно партньорство, като
усилията са насочени към повишаване мотивацията на учениците,
качеството на обучението и получените резултати;
Общи изводи и тенденции за НВО по чужд език - VІІІ клас
• Учениците показват добри резултати от обучението си по чужд език.
• Форматът на изпита затруднява учениците.
Гимназиален етап:
Тук трябва да разграничим обучението в профилираните и
непрофилираните паралелки. Естествено по-висока успеваемост има в
паралелките с чуждоезиков профил. Там мотивацията и потенциала са
по-високи и това води до по-добрите резултати. Слабите оценки са само
2 – по английски език и по математика. И двата изпита не се взети –
остават за септември. По-голям е броят на неизпитаните ученици, за
които основната причина е системно отсъствие от часове.
• Успехът на училището е по-висок от средния за областта по всички
предмети.
• Учениците от XII-те класове показват отлични знания, умения и са
силно мотивирани за доброто си представяне на изпитите, които са и
вход за някои университети.
• Показват се устойчиви във времето резултати.
• Учениците показват много добри знания и умения по БЕЛ и по
предметите, които са избрали за втори задължителен зрелостен
изпит.
• Резултатите са много добри и отлични. Осъзнатата последователна и
мотивирана подготовка на зрелостниците е гаранция за успешното
им кандидатстване във висши учебни заведения.

През учебната година не се наложиха принудителни ваканции
За избягване на отпадането на ученици от училището се
осъществява целодневно обучение за всички желаещи деца от 1 до 7 клас16 групи ПИГ и 4 групи в общежитие, безплатна храна- закуска и обяд- до
4 клас, както и столово хранене с дотации за всички останали желаещи
ученици, доставка по проект „Училищен плод”на плодове и зеленчуци два
пъти седмично.
В СОУ “Христо Ясенов”- гр. Етрополе е създадена добра система за
организация и контрол на резултатите от дейностите. Учителският
колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. На всички
учители е осигурена творческа свобода за възможно най- пълно
реализиране целите на УВР
Разполагаме със съвременна техника за обучение по избраните от
нас приоритети-четири оборудвани компютърни кабинети, цялостна
мрежа, мощен сървър, собствено интернет пространство/домейн/, страница
в интернет.
През изтеклата учебна година няма допуснати инциденти на територията
на училището, по време на учебни занятия, както и по време на
организирани пътувания и почивки.
Видеонаблюдение е с увеличен капацитет- 16 видеокамери,
поставено е видеонаблюдение в пансиона. По проект „Целодневно
обучение” са оборудвани изцяло с нови мебели шестнадесет класни стаи.
Разполагаме със специализиран кабинет за деца със СОП.
Работи плувният басейн в училището.
Обновен е училищният сайт и е с адрес: www.hristo-yassenov.com.
Ученици и учители от училището се включват във всички
общоградски тържества, ръководството на гимназията е осигурявало и
поднасяло на бележити дати цветя на паметниците в града, връчвало е
поздравителни адреси по различни случаи и е изказвало благодарност на
различни институции.
Продължава обучението по Религия в СИП в сборни групи.
Необходимо е:
1. Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
2. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на
противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия
за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
3. Да се повиши взискателността по опазване на училищното
имущество, да се потърсят нови методи и подходи за приобщаване на
родителите към училищния живот, в обогатяване на МТБ и библиотечния
фонд.
4. Да продължи работата по осигуряване на подготовка,
съответстваща на европейските образователни стандарти.

5. Да продължи работата по разработване на проекти с цел
подобряване на МТБ.
6. Разширяване дейността на комисия по медийна политика на
училището- писане на статии и публикации с приложени фотографии за
местните медии и за сайта на училището.
7. Осигуряване на физкултурен салон за учениците от начален етап
на обучение.
8.
Засилване
връзката
учител/
възпитателученикродител/настойник- ръководство на училището- институции- обществомедии през следващата учебна година с цел подобряване комуникацията и
резултатите от учебно-възпитателния процес. Подобряване работата с
ученици в училището и в общежитието.
9. Засилване участието на училището в проекти, финансирани от
МОН, общината и други европейски и неправителствени организации.
10. Драстично намаляване на безпричинните отсъствия на ученици
от учебни часове.
11.Продължаване традициите на училището в организирането на
литературно- музикални срещи и засилено участие в общинските
мероприятия по различни поводи и годишнини.
12.Повишаване участието на учителите в професионалноквалификационни курсове, тренинги, семинари и конференции.
Популяризиране на добри практики на училището чрез презентации и
доклади в кръгли маси и конференции на образователни теми.
13. Повишаване мотивацията на ученици и учители за постигане на подобри резултати от учебно-възпитателния процес и от извънкласните
участия

Постигнати са успехи по следните направления:
•

Национални програми и проекти

•

ОП „Развитие на човешките ресурси“- проект „Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес“- сформирани са 16 групи.
Напълно оборудвани са осем класни стаи.

• „Включващо обучение“- проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз с
продължителност две години. Целта е да се осигури подкрепяща среда
за равен достъп до образование и за отваряне на образователната

система с оглед осъществяването на включващо обучение за деца със
СОП, оборудване на ресурсен кабинет с необходимите материали,
техника и апаратура. Работят по проекта 2-ма ресурсни учители и
психолог. Закупени са FM-системи и брайлова машина. Оборудван е
ресурсен кабинет.
•

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ с модул
„Оптимизиране на училищната мрежа“ и с модул „Оптимизиране на
вътрешната струткура на училището“- Мярка „Изплащане на
обезщетения на пресонала“ и Мярка „Без свободен час“.

• „С грижа за всеки ученик“- Модул 4 „Осигуряване на допълнително
обучение на учениците от прогимназиалния етап за повишаване на
нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“сформирани са групи по Математика, Английски език и История и
цивилизация.
• НП „Квалификация“- Таня Дойнова Петкова участва в I национална
конференция „Европа- територия на знанието“ във Варна.
• „Нашите разнообразни места в сплотена Европа”. СОУ „ Христо
Ясенов” спечели финансиране за ново многостранно партньорство на
стойност 20 000 евро от Програмата „Учене през целия живот”,
Секторна програма „Коменски”. Проектът на тема “Our Diverse Places in
Cohesive Europe” обхваща 10 училища от Великобритания, Швеция,
Полша, Хърватия, Испания, Италия, Чехия, Турция, Унгария и
България. Главната цел на партньорството е да разработи идеята за
споделено Европейско гражданство и да доведе до повишаване на
индивидуалното, културно-историческото и лингвистичното знание
сред учениците.
• „ИКТ в училище“- използване на 40 компютърни терминални работни
станции в кабинетите по информационни технологии.
• Използване на системата „Енвижън“ в начален и прогимназиален етап.
• За втора година
„Фортисимо в клас“- инициатива на Хари и
Максим Ешкенази, финансирана от фондация „Америка за България“целта е да се създаде и възпита у децата и младите хора интерес и
любов към класическата музика. В СОУ „Христо Ясевнов“ в часовете

по музика на учениците се представят класическа музика и
инструменти.
• Схема „Училищен плод“- програма към Държавен фонд „Земеделие“.
• Партньори по проект „Спорт за децата в свободното време“
направления:

в две

Осигуряване на 30 ученици за участие в клуб „ТАЕКУОН-ДО“ в
програма „ТАЕ-КИОН“;
ЕСК „Болкан Хорсис“- 30 ученици за начално обучение по езда.
• Участие в проект „Моето първо работно място“, съвместно с РИОСофия област с ученици от 12 клас.
• Проект: Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”. Специфичните цели на проекта, са
насочени към: Създаване на условия за системна и непрекъсната
квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на
педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за
усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в
контекста на ученето през целия живот.
-

Национални и международни отличия на учители и ученици в СОУ
„Христо Ясенов“-Етрополе за учебната 2013/2014г:
Емилия Моновска – орден «Неофит Рилски»
Отборът по волейбол – момичета /8 -10кл./ първо място финални
ученически игри
Отборът по волейбол – момичета/5-7кл./- второ място финални ученически
игри
Отборът по футбол -момчета /8 – 10кл./ - трето място финални ученически
игри
Ния Валентинова -Национален конкурс»Захари Зограф» –VІа клас – първо
място
Извънкласните дейности на СОУ”Христо Ясенов” за 2013 -2014г
Всички мероприятия през изминалата учебна година бяха с основен
акцент общочовешките добродетели, тяхното познаване и познаване в
практиката .Проведени са следните мероприятия
1. Денят на Християнското семейство, Чудото на прошката, Кажи
Благодаря, Една приказка за любовта, благодарността, уважението.
2.Дискусия: «Агресията и правата на човека»
3. Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации
4. Световен ден без тютюнев дим

5.Футболен турнир с ученици от 5 – ти до 8 – ми клас, който е част от
програмата на града, свързана с Освобождението на Етрополе от османско
владичество.
6. Празнична дискотека в СОУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе по случай
Хелоуин .
7. Ден на Благодарността
8. Световен ден за борба със СПИН
9. Международен ден на инвалидите с дискусионен клуб: „Отвори очи!
Спри и помисли!”.
10. Седмица на добротата и любовта в СОУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе
11. Баба Марта
12. Среща- разговор с близките на учителя Нели Григорова, посветена на
празника на Ясеновци.
13. „РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН” - Ден на самоуправлението в
СОУ”Христо Ясенов” - 2012г
14. Конкурс за написване на приказка с начало: „Имало едно време...”;
15 „За първи път на библиотека” - посещение на първокласниците в
детската библиотека на читалището
16. Раздаване на информационни брошури по улиците и в офисите на града
под мотото: „Подарете на детето си книга, вместо скъпа играчка или
телефон”.
Конкурс за приказка под наслов: “Имало едно време…”.
17. Младите командоси в дисциплините:
стрелба с автоматичен пневматичен пистолет и хвърляне на граната в цел.
18. Деня на Земята под наслов„Ето какъв ще бъде света през 2070г.”,
19. Великденски вълнения за ученици от СОУ "Христо Ясенов" обучение
в школата за рисуване на уникалните етрополски плескани яйца.
20. Ангажиране на ученици и възрастни хора в „Диалог между
поколенията”
21. Дискусионен клуб:„Чистотата на водата и чистотата на човешките
взаимоотношения” – един различен поглед към темата за опазване
чистотата на водата
22. „Приносът на българската армия за победата във Великата отечествена
война 1944/45г.”
Провеждани часове по родолюбие
23. Училище в планината - зелено училище от 2 до 4 май на х. Стражата
24. Областното състезание „Млад огнеборец”.
25. „Библиотеката-съвременната Аристотелова Академия час по
филисофия
26. „Вашето здраве е във вашите ръце” - Международния ден за
съпричастност със засегнатите от СПИН

27. Кампанията „Живот без дрога” - 2014
28. "Ромите-дивото цвете на Европа" гостува във Видраре и участваха в
„Панаир на добрите идеи»
29. Кръгла масса на тема „Живот без дрога“
30. Лятната занималня за малчуганите от начален етап/1-4 клас/ на
СОУ”Хр.Ясенов”
31. Безспорно най-важен за нас си остава Патронния празник на
училището.
32.Ярка следа оставят децата ни с участието си в училищни и общински
мероприятия, както и в общинските и областните кръгове на разичните
олимпиади и състезания.
Прием на ученици
1. За 2014г. са записани 73 първокласници. Формирани са 3 паралелки .
Няма отложени ученици от екипа за комплексно педагогическо оценяване.
2. Реализация на утвърден план-прием след VII клас.
За учебната 2013/2014г. има записани 58 ученици в две паралелки – с
ИЧЕ английски и испански
За учебна 2014/20145г. всички утвърдени паралелки са формирани –
две паралелки с интензивно изучаване на английски език и една паралелка
с интензивно изучаване на испански език.
.
3.Реализация на план-прием след VIII клас –
За учебната 2013/2014г. имаме осъществена 1
паралелка
непрофилирана подготовка.
За 2014/2015г.- една непрофилирана паралелка .

II. Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през
новата учебна година.
1. Мисия на училището
Чрез Държавните образователни изисквания и новите учебни
програми да се подготвят ученици, способни да се реализират в
обществото, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии,
с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.
Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно
поведение в гражданското общество.
2. Визия на училището

На изхода на средното образование в СОУ “Христо Ясенов”- гр.
Етрополе
зрелостниците
да
бъдат
конкурентноспособни
при
кандидатстване във ВУЗ. Да бъдат съпричастни с проблемите на своя град
и с реална оценка за развитие в него.
Обособяване на педагогическия колегиум като екип от
професионалисти и високоотговорни личности, прилагащи творческо и
критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия
човек като гражданин на България и света.
3. Цели
3.1. Реални възможности за професионална реализация на
обучаваните в СОУ “Христо Ясенов”- гр. Етрополе
3.2. Личното развитие на обучаваните, адекватно на
съвременните обществени потребности.
3.3. Мотивация на учениците за коригиране на негативното
влияние на фактори на социалната среда върху собственото им
личностно развитие.
3.4. Формиране у учениците на убеждения, че участието в труда
е задължително за всеки член от обществото, че пълноценното
включване в трудовата дейност е основа на човешкото съществуване и
главна сфера за изпълнение на обществения дълг.
4. Стратегии в дейността на училището
4.1. Високо качество на подготовката на учениците.
Специализация на училището в профилирано чуждоезиково
обучение , информатика, спорт.
4.2. Опазване и обогатяване на традициите на училището.
4.3. Демократизация и хуманизация на дейностите в училището
5. Приоритети
5.1. Опазване живота и здравето на учениците.
5.2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка.
5.3. Засилване на чуждоезиковата подготовка.
5.4. Засилена компютърна подготовка и овладяване на
информационни технологии
5.5. Гражданско образование.
5.6. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет.
1. График на учебното време

1.1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната
ваканция:
есенна ваканция: 31.10.2014 – 02.11.2014 г. вкл.
коледна ваканция: 24.12.2014 – 04.01.2015 г. вкл.
зимна ваканция: 31.01.2014 – 03.02.2015 г. вкл.
пролетна за І – ХІ клас: 02.04.2015 – 13.04.2015 г. вкл.
пролетна за ХІІ клас: 08.04.2015 – 13.04.2015 г. вкл.
1. Неучебни дни
20.05.2015 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
22.05.2015 г. – Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
2. Начало на втория учебен срок – 04.02.2015 г.
3. Край на втория учебен срок
14.05.2015г. – за ХІІ клас (13 учебни седмици)
21.05.2015 г. – за І клас (13 учебни седмици)
29.05.2015 г. – за ІІ – ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2015 г. – за V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2015г. – за VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием
след завършен седми клас с интензивно изучаване на
чужд език)
30.06.2015 г. – за ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)

III. Дейности за постигане на реални резултати от учебно
възпитателния процес.
1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1.1. Изготвяне на годишни разпределения, съобразени
Държавните образователни стандарти и новите учебни програми.
Срок: 10.09. 2014г.
Отговорник: Учителите по предмети

с

Изготвяне на седмично разписание на часовете.
Срок: 12.09.2014 г.
Отг. Венета Георгиева, Емилия Цветкова, Мария Транчева,
Веселка Андреева
1.3. Изготвяне на планове за работа с класа
Срок 12.09.2014г отг. кл. ръководители
1.4. Часовете по ЗИП и СИП да се организират на базата на
указание на МОН и адаптират съобразно потребностите и
възможностите на учениците.
Срок: постоянен
Отговорник: Преподавателите в СИП и ЗИП
1.2.

1.5. Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с
учениците.
Срок 30.09.2014 г.
Отг. Пом. директор и преподавателите
1.6. Изготвяне на Списък Образец № 1 за учебната 2014/2015 година.
срок 12.09.2014г
1.7. Училищни учебни планове.
срок 12.09.2014г
1.8. Правилник за дейността в училището.
срок 12.09.2014г
1.9. Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение,
възпитание и труд.
срок 12.09.2014г
1.10. План за контролната дейност на директора и пом.-директорите.
Срок: 12.09.2014 г.
Отг. Директор
1.11. Преглед на задължителната документация за началото на
учебната година.
Срок: 01.10.2014г.
Отг. Пом. -директорите
1.12. За всеки клас и за всеки учебен предмет ( за който има
възможност) да се диагностицира входното и съответно
изходното ниво от знания и умения на учениците. Да се

изготви примерна таблица за нанасяне резултатите и
критериите за диагностика на постиженията на учениците.За
учениците от пети клас тестът по БЕЛ ще се изготви от РИО
Срок: 01.10.2014 г. и 15.06.2015 г.
отг. Преподавателите
1.13. На родителска среща в началото на учебната година класните
ръководители да разговарят с родителите на учениците, полагали
поправителен изпит или допуснали значителен брой отсъствия и да
обсъдят мерки за системен контрол и обратна връзка.
Срок: 30.09.2014 г.
Отг. кл. ръководители
2.

СОЦИАЛНО БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Превантивна работа с педагогическия колектив и всички
ученици за създаване на атмосфера за недопускане на рушене
и унищожаване на придобитото имущество.
Срок: постоянен
Отг. Педагогическият колектив
2.2. Определяне на приоритетите при придобиване на материалнотехническата база.
Срок: 30.10.2014г.
Отг. Директор и счетоводител
2.3. Изготвяне план за хигиенизиране на училищната сграда и
дворните площи.
Срок: 01.10.2014 г.
Отг. Училищен лекар и пом. директор
2.4. Планиране на строително-ремонтни работи.
Срок: 01.11.2014 г.
Oтг. Директор, Пом.- директор
2.5. Изготвяне план за работа през зимата и осигуряване на
нормален учебен процес.
Срок: 30.10.2014г.
Oтг. Пом.- директор
2.6. Изработване на план за гражданско образование и възпитание
на учениците.
Срок: 01.10.2014г.
Oтг. класни ръководители
2.7. Изготвяне на план за ориентиране на учениците, завършващи
основно образование.
Срок: 30.01.2015 г.
Oтг. кл. ръководители на 7 и 8
класове

2.1.

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ
ТЪРЖЕСТВА
3.1.

Тържествено откриване на новата учебна година.

Oтг. Петя Георгиева, Цветелина Овчарова
3.2 Участие
3.2. Ден на народните будители.
Oтг. Главен учител Йорданка Благова и учителите по
история и цивилизация, учителите по БЕЛ и класните
ръководители,
3.3. Празници на руския език и руската книга.
Oтг. Учителят по руски език- Емилия Йончева
3.4. Коледни тържества.
Oтг. Класните ръководители и възпитателите
3.5. Трети март – Ден на Освобождението на България.
Провеждане на викторина по случай националния празник на
Р България
Oтг. Наталия Дочева и класните ръководители
3.6. Празници на буквите в първите класове.
Oтг. Кл.ръководители и възпитателите
3.7. Патронен празник. Комисия да изготви и представи план за
провеждането на празника- 13.11.2013г.
Отг. Пом.- директори, главните учители
3.8. Празници на английския език и английската книга / немски
език и немската книга / испански език и испанската книга.
Oтг. Главен учител Йорданка Благова и учителите по
английски език , учителят по немски език- Венета Георгиева ,
учителят по испански език- Евгения Савова
3.9. 24 май- Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост.
Oтг. Петя Георгиева и всички учители по български език
и литература, класните ръководители на XIІ-те класове,
учителят по музика
3.10. Първи юни – международен ден за защита на детето.
Oтг. Класните ръководители
3.11. Провеждане на викторина по случай 2 юни на тема ”Пътуване
към Ботев”
Срок: 02.06.2014г.
Oтг. Веселка Лакова, Росица Кусева
3.12. Закриване на учебната година и тържествено връчване на
дипломи и свидетелства.
Отг., Главен учител Таня Дойнова, Ралица Ботева,
Христина Калайджиева
3.13.Участие във всички общински мероприятия за национални
празници
Ден на Независимостта,Освобождението на Етрополе,
Коледен концерт,

Пеене на пръстените, Трети март, 19-ти февруари, 24-ти май,
празника на града
Отг. Петя Цекова
4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ

5.

Олимпиадите се организират и провеждат, съгласно Указание на
МОН по график, определен в него.
Отг. главните учители – Емилия
Моновска, Таня Дойнова, Мария Транчева, Йорданка Благова, Петя
Недкова
ПОДРЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ
5.1.Подреждане на изложба по случай Патронния празник на
училището, Великден и 24-ти май.
Отг.Николай Георгиев, Йонка
Томова, Леонора Микова
5.2.Подреждане на изложби от материали, изработени по време на
ЗИП,СИП в V,VІІ, Х, ХІ и ХІІ класове.
Отг. Главен учител Пета Недкова
и ръков. в ЗИП и СИП
5.3.Изложби, тържества и състезания, свързани с общинските
състезания.
Отг.Главен
учител
Емилия
Моновска Виолета Димитрова, Дамяна Петрова

6.

7.

8.

КОНКУРСИ
6.1Участие в международни, национални и общински конкурси
- Младежки фолклорни празници
- “Спорт против дрогата”
- “За чиста околна среда”
- “Хората – еднакви и различни”
- “Да запазим децата на пътя”
- “Защита на децата от бедствия , аварии и катастрофи”
- “Млад огнеборец”
- “Моите детски мечти”
- „Спорт срещу тютюнопушене и дрога”
- други, които ще бъдат обявени през годината
Отг. Петя Цекова
Посещения на театрални постановки, концерти, кина, детски
атракционни паркове и др.
Отг. класните р-ли
СЪСТЕЗАНИЯ

8.1.Организиране на конкурс за компютърна графика и рисунка и
участие в състезания по информационни технологии.
Oтг. Емилия Цветкова, Роза Вутова , Дияна Пенкова и
Тинка Цолова
8.2.Участие в Национално състезание по физика.
Oтг. Таня Дойнова, Даниела Костадинова
8.3.Организиране на математически турнири в начален и
прогимназиален етап.
Oтг.Главен учител Мария Транчева и Марина Генова ,
Ива Филипова, Маргарита Хлебарова, Даниела Костадинова
9.

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
9.1Вътрешно-училищни турнири по:
- футбол
- волейбол
- тенис на маса
- таекуон-до
- Алианц- български командос
9.2.Състезания на ученици- велосипедисти
9.3.Дни на предизвикателството:
9.4.Патронен празник на училището -28.02.2014г
9.5.Провеждане на екскурзии по класове в дните:
- 20.10.2014г. до 24.10.2014 г.
- 08.06.2015 г. до 12.06.2015 г.
- 07.05.2014 г. до 12.05.2014 г.
- При желание на учениците екскурзия в чужбина м. април- май
2015г.
- Екскурзиите се провеждат за сметка резерв учебно време.
9.6.При желание на родителите да се проведе ски- училище за
учениците от ІV клас.
9.7.Участие на учениците в организираните общински спортнотуристически мероприятия
Отг. Марияна Иванова
9.8.Участие на общински, областни и национални състезания по
футбол и международно състезание по волейбол.
Главен учител Емилия Моновска
9.9. Участие в международни и световни дни и в празниците от
здравния календар
Петя Цекова, Галя Пешева
10. ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ

Провежда се и се осъществява от директора и пом.- директорите на
СОУ “Христо Ясенов”- гр. Етрополе на основание длъжностните
характеристики и годишния план. Контролът се провежда по следното
съдържание, форми и срокове:
10.1. Административен контрол
а) Проверка на цялостната задължителна училищна
документация.
Срок: м. октомври, декември, март, май
б) Проверка на системата за дежурство СОУ “Христо Ясенов”гр. Етрополе.
Срок: Периодично през седмица
в) Периодична проверка на трудовата дисциплина и изпълнения
на задълженията съгласно длъжностната характеристика и всички
помощни звена, осигуряващи нормалното протичане на учебния
процес.
Срок: Периодично, всеки месец най-малко един път
10.2. Педагогически контрол:
а) Наблюдение на уроци в учебните часове по ЗП, ЗИП, СИП и
самоподготовката.
Срок: през цялата учебна година с цел всеки учител, възпитател
да бъде посетен поне един път.
б) Разговори с учителя, с класните ръководител относно
прилагането и изпълнението на държавните образователни,
методически изисквания и нормативни актове.
Срок: постоянен
в) Текущ контрол над учебния процес по БД
Срок: постоянен
г) Проверка на знанията, уменията на учениците чрез тестове и
др.
Срок: постоянен
д) Наблюдения върху дейността на педагогическите кадри към
възложените им отговорности.
Срок: постоянен
10.3. Резултатите от контролната дейност се вписват в книга за
впечатленията на Директора (Пом.- директора), като с тях се
запознават и проверяваните. Резултатите от контролната
дейност се отчитат на ПС в края на срока и на учебната година.
11.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С
ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА- С УЧИЛИЩНОТО
НАСТОЯТЕЛСТВО, С РОДИТЕЛИТЕ, С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, С
БИЗНЕС СРЕДИТЕ, С КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДР.

11.1. Основен приоритет: “Да опазим живота и здравето на
подрастващите”.
11.1.1. Проблеми на пътно-транспортния травмизъм.
11.1.2. Проблема за сектите, наркоманията и СПИН.
11.1.3. Проблемите за неадекватното поведение в екстремни ситуации.
11.1.4. Проблемите на престъпността.
11.2. Класните ръководители да работят в тясно взаимодействие с
родителите на учениците, като ангажират вниманието им с проблемите
на училището и утвърждават ролята им като партньори по проблемите
свързани с УВП.
11.3.
Стремеж към създаване на обществен механизъм за
подпомагане и решаване на проблемите на образователната система в
училището.
11.4. Реализация на гражданското образование и възпитание.
11.5. Осмисляне и ангажиране свободното време на учениците.
11.6. Стимулиране и развитие на творческия потенциал на учениците.
12. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИ
Комисията е помощен орган на училището, която организира и води
социалната възпитателна работа с учениците, имащи отклонения в
поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и
възпитание.
12.1. Състав на Комисията:
Председател: Росица Василева
Членове:
1. Петя Цекова
2. Радка Василева
3. Веселка Андреева
4. Дияна Цацова
5. Николина Александрова
12.2. Задачи на Комисията:
1. Организиране на система от мерки за възпитателно
въздействие.
2. Издирване и завеждане на отчет учениците, извършващи
отрицателни действия като:
- кражби;
- системни бягства от училището и слаб успех;
- побоища в училище и вън от него;
- тютюнопушене, наркомания и др.

3. Проучване на причините и условията за отклоненията в
поведението на учениците.
12.3. Форми на работа.
1. Провеждане на беседи с учениците
а) за I и II клас – “Възпитаване на културни навици и поведение
у учениците”;
б) за III и IV клас – “Ролята на труда за формиране на
личността”;
в) за V – VIII клас – “Вредата от алкохола, тютюнопушенето и
наркотиците”;
г) за IX – XII клас – “Полово съзряване”, “Проблема- наркотици,
секти, СПИН”
Срок: м. март
Отговорник: Комисията и кл. ръководители
2. Беседи с родителите на родителски срещи на тема: (по избор
или и двете)
а) “Ролята на родителите за културното поведение на техните
деца”;
б) “Въздействието на психологическият климат в семейството за
формиране личността на детето”.
Срок: м. май
Отговорник: Председателя на комисията и класните
ръководители
3. За предпазване на учениците от употреба на наркотици с IV
клас да се организира гледане на филм за опасността и зависимостта
от наркотика и беседа по темата.
Срок: м. април
Отговорник: Комисията
4. Учителите да не допускат в училище съмнителни външни
лица, да се предпазват учениците от вредни влияния на различни
секти и други негативни влияния.
Срок: постоянен
Отговорник: деж. учители
5. Да се проучва семейната среда на водещите се на отчет
ученици и се работи с родителите. Да се проучва облика на учениците,
дошли от други места.
Срок: постоянен
Отговорник: Комисията и класните ръководители
6. Учителите да контролират поведението на учениците в
училище и на обществени места и да сигнализират за отрицателни
прояви на учениците.
Срок: постоянен
Отговорник: Комисията и учителите

7. На ПС класните ръководители да предлагат мерки за
недопускане на прояви на учениците, несъвместими с вътрешния ред
и дисциплината в училище.
Срок: постоянен
Отговорник: класните ръководители
13. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И
ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДР. БЕДСТВИЯ
13.1. Състав на комисията:
Председател: Станка Димитрова
Членове:
1. Леонора Микова
2. Дамяна Петрова
3. Марина Генова
4. Людмила Пешева
5. Венета Тодорова
13.2. Основна дейност на Комисията – Инструкция на МОНТ
от 5. 07. 96 г., Указание по прилагане Наредба РД-072/16.12.2009г за
условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж
на учениците, учинелите и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд .
13.3. Да се проведе инструктаж (начален и периодичен) с
педагогическия персонал, помощния персонал и учениците за
безопасното им поведение в училищната сграда и кабинетите,
училищния двор.
Срок: 30. 09. 2014г.
Отговорник: Председателя на Комисията и кл. ръководители
13.4. Комисията води и регистрира всички инструктирани с
подпис.
Срок: 30. 09. 2013г.
13.5. Комисията да актуализира инструкциите и да следи те да
бъдат поставени на съответните работни места.
Срок: при всеки периодичен инструктаж
13.6. Комисията да съдейства на учителите и училищното
ръководство в дейността им по БД, охрана на труда и защита при
природни и др. бедствия.
Срок: постоянен
13.7. Да се организира опреснителен курс, воден от КАТ, по
проблемите на обучението по БД с всички учители.
Срок: 30. 10. 2014 г.

13.8. Часовете по БД съгласно учебния план да се провеждат
равномерно през учебната година от преподаватели, притежаващи
свидетелства за управление на МПС.
Срок: постоянен
Отговорник: Директорът и Комисията
13.9. Комисията да организира практическо занятиеупражнение с всички учители и ученици в училището за поведението
им в екстремни ситуации (пожар, наводнение, земетресение или
производствена авария)
Срок: 30.11.2014 и 30.05. 2015г.
13.10. Комисията съвместно с председателя на ППО да
организира дейността на младежки противопожарен отряд “Млад
огнеборец”.
Срок: 30. 11. 2014 г.
13.11. Комисията да осъществява своята дейност по изготвен
план.
Срок: за изготвяне на плана 30.09. 2014 г., постоянен
Годишният план на СОУ “Христо Ясенов”-гр. Етрополе е приет на
Заседание на Педагогическия съвет на 12.09.2014 г.

Директор: Светла Вълова

