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Цялостната деиноет на Професионална гимицил по морско корабоплаване и риболов

„Свети Николи“ през учебнататтт година протече овтгтаено талегналите в годишния план

задачи, в училището се обунаша 134 ученици. разпределени а 10 паралелки, 25 ученици соо
и з квалификационен курс.

в училището е „жена система за организация по всички видове деиноети.

сегласуааноет и отчетност на резултатите. осигурено е единство и непрекъснатост на

учебноаъзпитателния процее (УВП).С1ратеги-цески силни ст-впкн бяха направени в област на

планирането на унебновъогтигателната робота (УВР). Правилното планиране на увп бе

решаващо условие да усъвършенстване качеството на оргпиизлшнхп. структурата и методиката

на обучение в училище. постигнатите много добри рсзупгвти от увг са бла-одвреиие на

създадените добри условия на увп.

Дейв-тт на училищното ръководство. педагогическия колектив. обслуатващиа персонвл
и училищното .тасговтелство през учебната 2021/1022 година бе подчинена на основните цели и

задачи от годишния плвн - дърятавнвта обрвтователна политика да се превърне в ефективна

училищна политика и практика удовлетворяваща в голяма степен специфичните потребности на

всички ученици.

МИСИЯ НА УЧИЛШШТО

Ръководството и педагогическия копепив пгмю> „Свети Никол!“ виждат или свои основни

припрти:

, формиране на личности с висотта интелектуална подготовка н култура с арко нзратено

грвшнско съанлние и поилкние. способни за ефективна обществена реализация; .
вълцитвние и висвкпкдчсствеио професионално обучение на учениците в гимназията,

гарантирано от квалифицирани преподшкли и реализирано според държавните
образователни неискванитт и стандартите на Евроиейскил съиит в духа нв деиокрвтнчните
ценнос-гн, . адаптиране на нови. унебен план към изнскванитттаза иатражлане на грдшнскп
общество у нас; . адекватно ориентиране в дитглнично променящия се съвременен свят и

създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живи; . усвояване и

формиране на общочовешки и национални ценноети. ротвнтие на индивидуалността и

етннулиране на творческите заложби на уненициге

визия НА УЧИЛИЩЕТО

Училище, отворено към всички социални и етически групи, предлапщо
висококачествено обучение и здравно възпитание. гарантирано от квалифицирани кадри. добро

финансиране и мтв. Оптимизиране на процеса на утвърждаване на пгмкр „Свети Никощ“ като

предпочитано учебно заведение в града и региона прантирацго уелетцна социална и

професионална интеграция на учениците в България и Европа.



ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

НА ПГМКР ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ОПЕРАТИВНА ЦД !:

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕГРОШОРЕША
СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСШУЦИЯТА

ДЕЙНОСТ 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСГЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

1.1.1. Изтинс нп шие нп пропити в опрашители-тя сипеи. :; етрппптп п контент нп

въропвйскт политики н стратегически цели и ршитие на обрею-ппиегп „то илиивишви

приоритет. Кшификдпия на уькоюдния перепнеп по проблемите. свършиш : изненеииитп и

нотомепепит в образователни. урепеп, шнптирпит на училищните политики към новите

пдршшепни цепи. кеш и регппиентирпнетп и итпьпненпею и. дейностите при обуиепие от

разстояние в епектронин среда (ОРЕС).

Срок: оептеипри 1021 г.

Оповориик: Диршгюр

1.1.1. Съзпдпдие нн пктуппнп вътрешна нпрнптипнп уредба :. итпъпнение нв пеиностите и пппи

:. дсйггви: ип пгмкг „Свети Никол:“ : нерки. които да улесни бързотои пшнп преинншие
от приеьетпено обучение кьм обучения: от ршюшие . влвкграниц ерепп (ОРЕС) или при

исшмпжиоп зашшпиш: нп накои# кьм обучение отритми: и. хдртия.

Срок: септември 1022 г.

Отюворник: директор. м.рьноюдитепи

1.1 Изгршкдпнс нп уиипиппш сити! 3- кдчешп:

. Прил-пне пп изисшнияп пп мон и орпнизиране ш педтгическт дейност през

нвеюищптп учвбьп година при ипрпвотще ин шпиц-ните разпределения и пппнппете пп

имения рькопопитеп;

. Рпзрдботмнеие общи и специфични училищни шнлдуги и „част: . Изгрпжпеие
на училищни екипи и:

и определяне и крепост-пяна нв общ и нощнитетнп падкрепв "д пичтио ршитие ие

учеиикв; изгрвжлдкв м пшитимн врпшизационви климп; уттьрншвмив на позитивна

дисциплини; ! рани-тис нв училищен общност; и подкрепа при осьшдстняшпо на

ерес; 1 орпиизшия при агне.

септември 2022 г.

дирятрмредссддпл и. комисиш



1 1.44 Прслсфинирше ня политики, приорити и “виното

Српк: 16 сетмври т: г.

ОушворииюПС

1 ЕЙНОСТ 1: ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ШШ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

1.2.1. Изгрьждпие Ни училицши екипи з! ршрабпгмнс на проект.

Срок: поетоиием
Оггоириик: Диретр. гл.:чгюводитеп,
М.рьководтли

1.1.2.Кшификшия ня екипите пп рщрпвотше, управление и иоииюрииг и. правни.

Срок: постта!
Огююрник: Комисии за кшификдцил

1 1.1. Осигуряшв м „поиопобршио. икономически щлвсъобрпио „ прозрачно упр.-мени: по

Бюджетп.

Срок: потопен
отвориш: директори. еитпоптп

ДЕЙНОСТ 3. КВАЛИФШСАЦИЯ

1.341. Апувлизирпне „ имформщит за пешюгическитв специшисгиш прът е Наредби

11:15 и сптутв и профтиошнтрими: ил учтлип. директори-ю и други“ педагогически

специалисти и Глш х1 отшоп. й..Учи1ели. директори и други мдпюгичеохи специалисти"

и повиши-ит ид "хип кшификвция в Ршлел : от смщп глвц.

Срок: септември 1022 г.

Оггоюриик: дирстр .предстм ня

комисият-



1.3.2. Иврпоопшие нд План за шпификщип; ппвпирвпе, реализираме и документиране на

кщификщипнняп деииост за педдгвгическшеспецислигги,проведем от други иистигуиии.

Срок: септември 2022 г.

Отговорих: Председател на комисия

1.33. Съзлимис „ егимупи зи мотивация за повишаване квалификация“ „в кщритв чрез учене

прсз целия жишг.Српк: постоянен
спошрипв; Дирегюр

1.3.4. Пввишпввие нв Шификщияп м педдгвгпческше смиидпипи от спецшизирши

обспуждвдш змии, от висши училишд и научни оргшизапии.

Срок: попояиен
Окшворник:Диретр. прсдседтп п.

кпмисиш

1.3.54 Споделяне нд сфекгивни пршики и рсзулгпи от добрия пешгогичсски опит.

Срок: достъпни
Штюрник: всички “:дпогишки
епецидписти, предмдптепже нв комисии“

) ЕЙНОСТ 4. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

1.4.1. Ипр-живи: ип вътрешш еистемв з. движспие м ииформшилв .. документите д

обршдвкпиш импитупияс

. Инсгрушии за въгрепшд комуникация:

. Правила з! дпкумеитообороп
Срок: сеппмври 1022 г.

Оповориик: диретр,уькоидтл жанр-шепне
икт

1.41. Осигуршие нв двспп дд учебната дввуиептщии по изучишип учебни дисциплини

Срок: потвиеп
Отворник: учигспик по специални прсдмеви.

ръководител идпрввпеиие икт



н.в. Осъществяване ня текущ коитрол по итрялио водене ил уиилиишвтв дркумеигвиив.
Српкшшттянем
Оггпюрник: ил. шкошдиши

хм. съхрлилввие и .ркивирвле „в уш.лищипа документация еьтлвоио изисквлнивтв в:

Стандарт! 3: ииформввилв и документите.

Срок: лвтвиеи
Отвориик; ЗАСт Мврищп червеивкш

щйност 5. училищвнПЕРСОНАЛ

1.5.1. Актувливирвие ил Ииструкциш тв вътрешна камуииивцив спрвмп шиекв-никтв ил

Спклдуп „ информациите и документите.

Срок: септември 1022 г.

Оуююрник: директор

1.5.2. Прввилв за ввемвие лв управленски решения.

Срок: оетттември 2022 т.

отвориш: диреквор

1.5.3. Рвзрвбшввие ив прсшсдурц пп рввдшиею нн тюрки-лит: по „еи-ие ил решение.

осъществя-ци:м конгроп и изпълнение.

Срок: еептеиври 2022 г.

Оттовврник: дирекшр

1.5.4.Изрьбптне ив критерии :: оценил трулл ии учтлите и служтлите.

Срок1с=тмпри 1022 г.

спрвориии; комисив по тества.
ръководство. гл. счетоводител

1.5.5. гвтртьртвиие ив пплтнкя за ивеврчвввие и „идиоми-ме кв изпитни дейности.

Срок: приемем
Отвориик: ръковод . всички учители



ОГПЕРАТИВНА Ш]
ИЗГРАИЩАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАТПИРАНЕ НА
УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

ДЕЙНОСТ 1. ИНШВИДУАЛНА СРЕДА НА УЧЕНИКА

211. зшомшне еье статии!: и физически н елетрбич. срелд на обучение.

информщнпиито и библишечмт обслужцме и осигуриш: нн условия и интерактивна

учене.

Срок: септември 2022 г.

шювориии:Дмретр. всички уцтем

2.1.2. Решмеитирме на уеловиш за идиоми: и промлм „ форми: на обучение за

конкретни-. учебни грдин. съглию Нпрсдбн ж! [А)/01.09.2016 г и нвйит дашиеиия и

изменения и оркщизщия и. деииошп: в училището пбр-юииие.чл; 1. м.: и чл. 12,и1. 2 м
3ПУ04

Срок: остмнри 2021 г.
Отвориик:Директор

2.1.3.В1и1ючвше нн учеиш . рщлични училииши общност вшиеимшт чешме ишерееи
и пиробности4 клубни. секции и пр.

Срок: оти-ри 2022 г.

Отвариик: нед. специнлигги

2.1.4.0сигур.ше на условия и „термичноучене и еьчдшие шможнреги за прилпжвиие нд

икт : „бризантни. процес на различни“ учебни предни-и.

Срок: "тимин
Огтшрник: диретр, ми. нед. специвлипи

2.1.5. Съялдше „. условия 1111пнш пршгаме, изменят и шпмринемтдше на

нрепплшие си при! на учителите с огледпостипит на "()-добри резулптии учент и

пишат дпивност ил ученицт клио , нрисьсгщв. тип и в елепроиив среди от

ршсяиие.
Срокшосюянвк
о-шюрних:диретр,нед.спешшиети



ДЕЙНОСТ 2. ИЗГРАЗКДАНЕ НА училището КАТО СОЦИАЛНО МЯСТО

1.2,1, Предприети: на мерки за сопивлизирдне ни ученици. за коию българският език не :
мдйчин. чрез прогршв 31 превенция на рииною отишли: оп обрщшвлиш системи.

Срок: лосгоинил
Огтввриик: диретр, глини ръкошптли

2.21. Изграждане нл механизъм :. превиши и пирин: ни пр.-ил. - училищна общност и

иллилшне ии дрилллнипролетни ли ризреигшне на конфликти

Срок: онтилри 2022

Оттюрник: диретр. псшспвциялисги

2.2.3. Изграждане ни училища комисии „ преминем-пиеил уиллиишии юриоз и реализиране

на дейнвсти :: ри-рсшшне ии конфликти.

Срок: сетиири 1021
Оттиорлии: Дирстр. псдлпециялисги

2.2.4. Съвмшпш раби-д ня пвшюгичсскияпинин : Клинт: ръководители по изпя-линии:ю
Плам - програмата ;. птица,-действие ии училищния тормоз, кит и дейност за мшицция при
присъствам или смирени] среда ггг рщгоини: :: или върху лрродоиише ил проблемно“:
нощник.

Срок: имгоинсн
Отгпвориикжл-сннуъкпюдитепи

2.2.5. Актувлизирдие и лоддържлне ил птрсшнв инфорищиринл литни ли рязпросгрнняванв

ш иифоришии, старши с дейности и училището:
- “трип-отрлииш на училище“):
-Елекгршши лорифолии нв учтели;
-Мвйкрооофт Тиймс; . Школа

Срок: лослолнои
Огшюрнил; дирокгрр. преден-шинии. комисии.

пел. специшисти



ОПЕРАТИВНА [ Ш

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕШОгБЪЗПШАТЕШ-ПЛЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ.
ОРИЕНШРАЩКЪМ МИСПЕНЕ И РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА
ГРАМОТНОСТ

ДШОСТ 1: УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

3.1.1. РшрвБш-вди: и упържпдшепп тем-тим. ппьприе »“ уцебиип ишридп, тертип с

дос и учебния има на училищно.
Српк: септември 2022
Огговпркик: дирепор, нед. епецшиети

3.12. Гъвш промоции: на гпдишною и урачнош плширше при необхвдимоа.
Срок: при необходимост
О1творник: директор. Маникюри,

пед. специалист

3 Предните и. мерки „ диференцирви и индивидувлюиранпрпирд към нужлиши се от
подкрепя ученици :: ура-шип „пикове. кат и кьм ученици в трилтивми форми на обучение

-свмосштлм, иидииидуппии или пишициоюц.
Срок: сетември 2022 и при необходимост
Оповориик: диретр, пеп. спецшиети

ам. гцпререппие м тшршенит и. уроците “ нови знпиии към ти зд зшърдшне
съшкио изнскшияп ц. дос.

Срок: потипеи
Опошриик: педц спешшисги по всеки учебен

предмп

3.1.5. Аддптирвке ю урочникппянпк :: различиш пдрдлелки спрямв ринищт ип пошто-ка
и рщиппте пшрсбиьсти на учениците.

Срок: постоянен
Оггоюркик: педагогически епециппит

3.1.6. Препмртепци палмови нв учебппке „три-пи ап урш и включване ил учениците !!

прешртлнт попгжш и. урока сьс задни за проучване,: преки-...ми,с имформшиопии
сьобщепип и пр.

Срок: пос-вит
Огюворпик: псдяютчвскт специплисги



3.1.7. Включцне нв значителна им от ученицт в тленни прупурни елементи н. уронв и

пбужддне нв итреса им и нв папрвбиост от вргунвитирвнв пввнцин и Щип и.

Срокшосюянш
Овювоввии; нед. специалист

н.в. Рвврввотввие и пъпеши: на смени: за квалификлция нв учителик във връзка :
ефективното използван: на пънремшните инфорнщиомни и Комуникационни пхиологии в

обучението.
Срок: „шевни.
Отворнив; Комисия вв хщификдция

3.19. Свмотвмна рвврвьотввив нв мултимедиини и истинни уроци, шперякгиин подход

нв обунсвнв и създавам: на условия за формиране нв уивнив зв привидни. врвивв, слмопотпио
и съзнателнаусвовввис нв учсбиия миериш.

Срок: постинги
Оггошриик: педагогическите специалипи

двйноцт 1: ОЦЕНЯВАНЕ и САМООЦЕНЛЕАНЕ

3.2.1. Апушизирпне ив ииформшит и спин-нв нв иврвдбвКг П/О1.09.1Шб г. вв пии-шии: нв

разумните и обучения-0и. учениците

Срок: септември 2022/пвстолиси

Огююрник: Диретр, нед. специалигги

3.11 Осип/рими:нв обучение „учителите по лоцимологив йспрзвнос мтдит:„ оцениш:
нв уч=ништщ тесто-о вввнтввив, формирвне нв оценка. ивиолвввнв нв римообрини форми нв

проверка и сцени. осиопии ш:

- досгьпиост нв оценявана .

.шиш;

. срдшиклен внвлиз:
- „сноп:
. съглмуввиосг:
- свввиииш;
- свързаност:
. баприсгрмнпст:
- вбтивиосв. иепренудеи начин:
- "решителен дмгьп» прозрачност в ситмт
.надобрвввнви.шише.



Срок: април 2023 г.

Опюьориик:Всички пеллпецишисти

3.1.3. Рцрвбшпвие и утвършцие не училипши тидврпи 31 оценивше по отлични предмети и

запознаване ил ученицитв :: пх.
Срок: атмври 1022 г.

стовариии; диретр, пед. спшиплисти

3.1.4. Провеждане и. ииформвциоиив иимпппии в миллет нв уиебвдп юдиив : ученици и

родители зп запозндввие е иртрите за оценимие им в прие-ьсгвепв. има и в елепроиив

преди от рдзприиие.

Срок: отмври 2022 г.

Оповориик: Диретрлед. специллисти

3.2.5. Измввне нв грвфии с дигите и иеигропии и илвеии рдбаги и опоисгхвант му м
учените и ив родителите чрез впепронви дмьвник, :лскгронии приложени и/или елепроинв
пошд.

срок: 30.09.2022 г.
тююрпик: пед. специалист

3.2.6. Изгражд-н: на систем: :. виаушизирдме ии резулптите от входно нива. дзи . здиппк,
иво пв училищно рввиище във вид., кайт е удобен „ ппвлизи и еврвьощ : цел рцрлбагв-ие
нвпитки зе ппдпбрящем резулат.

Срок: отмнри 2022 г.. юли 2023 г.

Оггпюрникърькоюлтл мир-плени: икт

3.2.7. Осьпзветвиввие на псршнетн котрол за ригиициш ив оценя-пиеш съгласно

рвзпоредвтем деиошщив подшоивв иоривтивеп ш.

Срок: декември 2022 г. - април шъ г.

Оггоюрник: пички учители

3.13. Ориеширвие пв ученият към прецени и свмооцсикд : цел рвзвивапе и. шев-ш и

уиеиии.
Сро » ротвиеи
Огшюриик: нед: специалисти



3.2.9. гщоиепие пред уиеиипкпе и. итдикш за групопи изпи-пинин . при груповите уики
ишипдиии .оеии ученик д.ид устни решения и тююри и. групово постни швчи или

въпроси.
септември 1012 г.

пед. епепииииоти

ДЕЙНОСТ 3: ИЗГРАЖДАНЕ ПОЗИТИВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: УЧЕНИК

УЧИТЕЛ. УЧЕНИК . УЧЕНИК, УЧИТЕЛ - УЧИТЕП

3.3.1. ма.-рахит и прилвпн: пп попити 11 подкрепи зи иииипоштр развитие на ученика

между ипстикупиите : ситмпв ид уиипищиоюобршомние.

Срок: поетаииеп.
Отюворних: пед. слепи-листи

3.3.2. Пререипии нв обуиикепиите трудности и дейности по роинрпр им рппршмие.

Срок: "опашен
Отговпркик: всички педспециалисти

3.3.3.И1грлждш= нв уиепии „ роботи в екип в "пришили:
. проекти учене;
. изпшпцне нн ишрщпипиимиди и др.

Срок: пмюяиеи
Огтшриик: “:д. специалисти

3.3.4. Устъививдие и учители на позитиви пшесферд . пиршепиите.

Срок: постиеп
Отвариик: пед. слепи-писти

3.3.5 обижддие ии въпроси. исяпши училищния яки-от чрщ формите ид уиенииооко

самоуправление.
Срок:посюииеи
Отшьорпик: ки. рьковпдиппи, ученическихг

мек
13.54 поощряване с мордпии и иигери-лиимгрши при "вишни високи попижкиии : реши-о
квшукяп. шпиищ щкуетито и спори.

Срок: декември 2022 - Иви/юни 2023 г.

отговорник: ръкоюпстшп



3.3.7. Уицстие н ритуализдцшгпна училищния жиют чрез предложени и лейнпсти, свършил (

уиипищиик трщиции и изгрцкдпие ми иопвп визия на училището.

Срок: постоянни
етюпрриик: дирешр, пер. скици-листи.

ученичесии съвет

ДЕЙНОСТ 4: ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ЗАД. Пвдшшнл на ученици“ за успешно памглн: на ДЗИ и ЗДИППК. НВО.

Срок; посшииен
етюриик: пеп. специалисти по тнт-тите
предмеги

1.41. Изгртриие и. Програми за пргиьшия нв ринит миускпие на училище по рщпичии

причини.
Срок: ипкмври 2021 г.

Опсюрник: Председател пп кпмиеиш

[ДЕЙНОСТ 5: НАДГРАШНЕНАЗНАЪШЯИ УМЕНИЯ

3.5.1. Организиран: и рвдпизирвис от уццпищею ип пеш-ния, конкурси и пр.

Срок: псеюши
Огюирник: дирекгпрлед. сми-писти, ипетитуции

3.5.2. Попшюш и уиаегие ип ученици в сьппаиии, ппимпипди. конкурси и пр.

Срок: премиен
Огтюрник: пеп. специвпиеги по всички учебни

предмет

3.5.3. Изтрити: нв екипи ]: работа по преспи:

, Еразъм +:
Огююриик: пед. специрпиеги по пнгпиисии език

*Прогрдми и проекти и. мен;
Огтвориик: преносители на комисията. ред.
специалист по предмет



, Првгр-ми и проект и. „змии. Бурж;
Отшриих: Предселдпшп на ирииеиитр. лед.
специалисти на предния

-Прогр|ми и прости на други импитуции във връзка :: обучеиипо, пзпитит и

социализдиияп нв учеиипите.
Огтвориии. Предния-елит н. ирмисиищ мед.

елециллиети на предмет

3.5.4. Прояви и. учеиипт пи клубове/с:к1ши,свъудни :: ддйностт по тии.

Срок: птици.
Отювориии: рьипюдишлите на клубове и

ееипии

ДЕЙНОСТ 61ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

3.5. 1. Изгради-ши:ин систем. и птици ил училелите, диреипърите и други педяюгичвски
спщивлисги 3. поеишшие хшифимцити 35 приерно рщитие.
- Плширпне. координиране. упрцпеиие и изтрил нв мйнотт з- т-ишшие
квалификации п. пелдтгическипепепивлиети нн училищно иию;
. Силани: м усгювип зи повишаиис нв кшификшияп:
» за придобие-не ... слвддипломия кщификяшн
. за придьвище нв профееиаишил-квллигиилшоппвтиен

Сроктогюяиен
Оповприик: дирепор

3.6.2. Мотивирше ил уииплите зя пеш-ми. на учвиици-призшри в съставния, олимпиади и

др.
. поддържане на им в училищт и рцширямнт му : отличили и. първенци-еот
силиция, плимпищи. ншиошни конкурси:
- дпушизирвнд ндштшнвпрубрики! , свйп;
- дрпьлииклио милиция: и,. вътрешните прцилп за рибамп лшшп :. пмтигппти
високи тличия : учеиипи.

Срок: пмюипеи
ОтговорнишПредиддтх-„ли и. постоянни
комиисии, гл. счпоюдтл



ОПЕРАТИВНА Щ

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕ-[И ПОЛИТШШ ЗА ВЪЗШГАШ И

СОШАШЗИШЯНА УЧЕНРЩИТЕ

ДЕЙНОСТ 1: РЕШЗАЦИЯНА ПОШКИ И МЕРКИ. СВЪРЗАНИ С

ВЪЗПИТАЪШЕТО И СОШАЛИЗАЦИЯГА НА УЧЕНИЦИТЕ

4.1.1. Ршрвбстмне на или. 31 къзпиттлиш дейност : пвшишрство с предшьиплт ю
уши-керии.) вдмпупрдшение и рпдитспип.

Срокттмнри 2022 г.
Отююрник: митнически-крпкпиклисги.

предишният ил ус и родители

4.11. Рцрпбтшв м сипеи. от впсцидлни мерки „ възпигвкив, примичвив, шъришие и

развитие нд учениците в училищна „ осигурщие нв инклепувтюто. :моционшжпо.
тцишнаю, духовна-критиците и физическата им ринит: в напиши: с техния:
погребвани, „Миши и итрнси.

Срок: ноември 2022 г.

()гтюрнюк:Диретр. педрмпиалши

4.1.3. Изграждане ш училище без щеш. осигуряващо подкрепяща среда. ишивидудлнп
консултиране на възр-пони проблеми.

Срок: пос-рим
Огюшриик. Дирстр, "ел.енецищхипи

4.1.4. Провеждане „ премитими мерки чрп лекции. бивали. срещи с „реми-ит.. нн ние на

“ми. спршии : превенция на правия“ и икилисто:

Срок: пшоянен
етювориик: дирек-пр. нед. специшисти.кл.
рькоюдтпи

4.1.5. Прилигвие ш метод) .,Врьсшици обучшт .рьсгпици" „ придоби-ан: и

усъвършенстване на знлнил. изглади и умения;
Срок: постоянен
Оггпюрник: п=д. спспиилипти



4.1 .а. Професионално ориентирдне чрез цдиграоете 3- иариерпс ршит-ие.

Срок” в угоюреи период между стрппите през
учебната тдиид
оттюрчии;Учителите по специални предиеги

4.1.7.Създампе и фупидпиоииреиеи! различни форми и. ит.-.игсчлсипи итеьпучилипгиа деииоет.
Ршрябопаис ил планина по напрдвпеиил за усоошие ил илючоаи компетеггпгопи.

Срок: отмври 2022 г.
Оттюрпи - директор, педагогически спепиплиет-и

см Прошшче ш периодииии рапгрюри/беседи в чпсп иа иласд, повиши с възпят-итн
особенмти на учсиипите, та правилата личния игреориост и опшаиетр и. жишта ид есеии
един : условит иа епидемии и пшдсиии. мемори иид :! цел иди-сече да .гдпсиии ил
учениците за иеобхоаимостта от сппмие и. прпипвп за лична хигиена и фщическд дистдицил.
кит и за щоитапие нн отюшрнвпопедение към себе си и ви всички оспнпли.

срокд2022/2023
отговорник.шии ръководители. медът

двйност :; ингщимиви по основни НАПРАВЛЕ-ШЯНА
ВЪЗГШТАТЕЛНАТА дейност

4.2.1Лллиирдие и реализация нн деииости за препдпляшс нн нгресихгв в училище:
- ид ниво паралелки:
» чрез формите иа ученическо самоупрсалеиие;
. чрез ииви . училипшиге мероприпил
> чред участие . проеити и програми
- чрез еъдествие от иоипегети оргии
- чрез паргньорст с институциите

Срои: пос-грипеи

Оттюриик: директории. специалисти

4. Педдгогииесид и психологическа подкрепа
Чрез осигуримие иа общи подкрепа:
еиипид рдбтъ между учители и други псдцюгическиспециалисти;
- приерно ориентираме нв учепичигге:
- зшимлнил по иигереси;
- грижп та здр-дето;
, дейност по преоеппии иа п.силиетр и прордолшиенв пробпеииогспшдеиие;
- дейности по преодолшпе„ сбучителпитешрудеиил.



Срок: постни-хем

Отшюрникжлкииръкошдиплилед. специолипи

4.1.3. Ръиио откриване нд ученици с .еоци-лцо пощеиие и предприемцне ппстшнт иеоии

» робот :ш и семейсшп им.

СРО

Отюпорникнспмни рьконпдиплидсд. специалист
шоиисн

4.2.4. Ршизи-рдие нв дейности „ формиране и. зимни и умения „ ппопвослопеи ндчин ни живот.

Сроишошоииеи
Огтюрник: Маски ръководили, лед.
специцлиеш по биология и здравно
обрпошпие, други цел. слепи-шити

4.1.5. геплипиоппе на дейности за екологично изпити: и. учениците.

Срок: тъжен
сгюпориии: класни ръководители, пеп. специдлисти

пп тшфия и икономии, биология и здравно
образощие, други лед. специплипи

4.2.6. Реализирлие ьп дейиоеги зв пшпшцие в ншшонилпи и обшрчиишки тнт.
Срокщосюлнеи
Опоюриик: илпспи ръководили. пед.
оцециплисти по итрия и география.
философски шкьл, други цел. специплисти

гигуолишии на училищниживот:
. пощии нн училището:
. ученически униформи;
„ сим-али и оитупли,

Срок: потяиви
Оггоюрмик: пеп. специалист по екипи



ОПЕРАТИВНА ЦД| 5:

ПАПНЪОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА
СИСТЕМА ОТ СПЕШ/[АЛНИ МЕРКИ ЗА УШЩНО ПАРТНЪОРСТВО,
СЪЗДАВАША СОЦИМП-[А АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСШ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ. Ут-ПЗНИЦИИ
ОБЪЦЕСТВЕНОСТ

ДЕЙНОСТ ]: ПАРТНЪОРСТВО МЕЖДУ ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ В УШЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

5.1.1. Съшше и. условия зл подкрепя и. младите учители - Системи и изгнаничество или
менюрсгю.

Срок: летливи
Спюворних: дирек-ормредселями нн мо и

„гюмриици нн випуски

5.1.2. Включпне и. учители ! упршеиит на промените : училищно.

Срок: „опашен
Отвориик:Дирегюр, „:д. сцени-листи

5.1.3. Планиране и. дейности и форми на сътрудничество и осипуряще нн позитикн
орпиищиоиеи илимп, =ф=ктиллц комуникпция и стюшснил и. игри)-(енот между всички
учшлицл : процес. на вбрвзоваиие.

Срок: ппсюяиеи
Огшюрникжлщи ръкпшдтли, педлпшиялипи

5. 4. Изгрлжшие ш механизъм 31 ефективна ллршьарст и! училицшвтю ръководство с
пещтгичккт вкипи „ усвояване на ключови кпмптнтиости, : училища“:настоятели-ш и
екип :. ученичьското сямвупршепие



Срок: попояиен
Отюриик: дирепрр. мо

5.1.5. Плинираие и реалитатшн нв деипоети зи Шишо участив иа родителите в артвнилираиите
от УЧИЛИЩЕЮ мисии и извънкласни дейност.

Срок: посюлнеп
Отговориид: директор, пед. екипи и родители

5. | .5. Провеждане и. ршсиителнл иамплнил сред родителите ил присвствеип/елепронии
родителски срещи ад мвшизмв „ оситурен достъп до уиевиш дохуменпция, пхиик права и
задължения спрхмо зпуо и Спиллрпите.кат та сътлдденат-лорпншпии, предприетитемерки
и правил-тт, криле следи и с: спим-: в училищен: . условидм и. патщеиидт-а пт Коаил 19.
Комуникациите родителитеееосъщшал предимно : електронни средства . нпдивидувлпите
срещи и консултации с: провсжлдг по предварителна утвариа и при опазване и. изискииинп
на МЗ.

Сро. отмпри 2022 г. и при ввзиииивлв
неьбхрднирет
Отвориик: ширешр. илвеии рькоаоднтели
иродители

[ ЕЙНОСТ 2: ВЪНШНО ПАПТШОРСТВО

5.2. |. Паргнюрсгво : висши училиш и с представители нвработниците и н. юридически липл
с инстппшсинел.

Среи: постоянен
0гтюрпик:Ш-1ретр,пед.екипи и иипигупии

5.2.2. Взаимодействие е иделите за злхрила плдет кьм цел и структурите на пплицщп.

Срок: пост-лен
агювдрииижлрьиаюдитепи, „ел.енелшлипии

иипигупии

5.2434 Пределавлие нв приетият-а и ризи-тт нв училищно пред родителски: общност и
рщенителиакамшици за план-приема като трщнции и нови тенденции. Уилс.-ие н! родителите
при определянето ю плен-приема в училищна.

Срок: април 2023г.

Оттирнии:лиреиюр. предсеалтел на комисия.
лед. екипи и родители


