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ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ , СЕЛО ДЕВЕНЕ

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

/. Основни приоритети в дейността па училището съгласно националните, регионалните приоритети и спецификата на 
училището за учебната 2017/2018 година

1.1. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”се намира в малко населено място-с.Девене,на 25км от гр.Враца.За учебната 2017/2018г\ в училището се 
обучават 110 ученика от с.Чирен,с.Три кладенци и с.Девене,както и от гр.Враца в дневна форма на обучение и 4 ученика в самостоятелна 
форма.От общия брой ученици 95,% са о т . ромски произход. Много нисък социален статус на семействата,особено на 
многодетните.Родителите са трайно безработни и нямат възможност за закупуване на най-необходимите ученически пособия като тетрадки 
и химикалки.За индивидуални учебни помагала по предметите изобщо не може да се говори.Голям процент от родителите са неграмотни,за 
тях образованието никога не е било йриоритет,което оказва негативно влияние и върху мотивацията за образованост на техните деца.Често 
децата са използвани за работа в помощ на семейството,както и за отглеждане на по-малките деца в семейството.В конкретни ситуации на 
непосещаване на учебните занятия от ученици,търсим съдействието на кметовете на с.Девене-Николай Мицов и на с.Три кладенци- 
С.Симеонов,с които провеждаме срещи с родителите на проблемните ученици

Постиженията и добрите резултати , постигнати в училището през предходната учебна година :

Желанието на училищния екип да промени негативното отношение на някои родители към училището като институция,която работи за 
бъдещото изграждане и реализиране на техните деца.

Отговорно отношение към ОВД,с цел повишаване на резултатите от ИВО в четвърти и седми клас.Поради което НВО IV клас резултатите 
са незначително по-високи от 2016 година.
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Реализиране на оптимална връзка между Задължителната подготовка, избираеми учебни часове и факултативни дейности е цел 
удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;

Осъществена бе активна дейност по проекти, която доведе до успешна интеграция на учениците от етническите малцинства, 

удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;

Изграждане на приветлива и естетична и материално-техническа база,която ще утвърди престижа на училището.

Публични изяви на учениците в общински и областни инициативи-участие в музикални фестивали, конкурси по изобразително изкуство, 
спортни празници и състезания

В училището се сформира толерантно отношение към учениците със СОП. Осъществява се съвместна работа между преподавателите по 
учебни предмети и ресурсен учител. Обособен е ресурсен кабинет . В него се извършва индивидуална, самостоятелна и групова 
работа.Провеждат се периодични срещи и разговори с родителите на учениците със СОП.

Учителският екип се състои от 10 учители,4 учители на група, 1 педагогически съветник и 1 директор.От тях 8 са с ОКС „Магистър”,6-с 
ОКС”Бакалавър” и 1-„Професионален бакалавър „.От тях 1-с V, 3 са с IV ПКС и 2-с II ГЖС.

В училището са сформирани 4 сборни полуинтернатни групи. Особено полезно е целодневното обучение за учениците,които пътуват от 
другите населени места-гр.Враца,с.Чирен и с.Трн кладенци,тъй като учениците се вземат сутрин от домовете и се връщат вечер с 
подготвени уроци,без чанти.

/
В Полуинтернатната група учителят:

Подпомага учениците при усвояване на преподадения учебен материал.

Организира цялостния режим, като се грижи за храненето, почивката и хигиената на децата.

Организира свободното време на учениците. Чрез дейности с различна насоченост / физически, умствени, музикални, художествени/ 
развива способностите им.

Планира и осъществява състезания и културни мероприятия.

Полуинтернатните групи са помощ за учителя, тъй като учениците имат нужда от прилагане в практиката на усвоените знания. Те са 
необходимост и за родителя и са важна част от израстването на децата като личности. Учениците се различават по своите интелектуално-
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познавателни качества. Някои се справят добре с учебния материал, ориентират се бързо и могат да работят самостоятелно,други се справят 
по-бавно.

Обхващат се и лицата, които са прекъснали обучението си и са заявили желание да се явяват в самостоятелна форма на обучение.

Срещнати проблеми и трудности:

В училището учениците са от малцинствен произход от социално-слаби семейства, с които се работи трудно поради липса на 
заинтересованост и контрол от страна на родителите им.Част от тези деца недобре владеят български език, имат слаба мотивация за учебен 
труд, което е проблем за педагогическият колектив.

Основните им трудности са .свързани с подготовката на уроците по Математика и БЕЛ. Някои се справят добре с учебния материал, 
ориентират се бързо и могат да работят самостоятелно,други се справят по-бавно.

Поради неусвояване на учебният материал има оставени ученици на поправителни изпити от прогимназиален етап на обучение.За да се 
отстранят пропуските преподавателите изготвят учебни програми по съответните предмети с които да се работи през лятото. Определят се 
часове за консултации на ученици и родители през учебно време.

)
Допускане на неизвинени отсъствия, арогантно поведение със съученици и учители, рушене на училищно имущество и дисциплина в 
часовете и извън тях.

За решаване на тези проблеми училищното ръководство търси допълнителни финансови средства по национални и европейски 
програми.Търсят се партньорство с неправителствени организации.

Възможностите, които до този момент не са рползотворени:
I ' }

От учебната 2016/17 година е назначен педагогически съветник, работещ с проблемните ученици и техните родители.
Р

Създаден е Обществен съвет към училището, който подпомага привличането на родителите да участват активно в училищните 
мероприятия.

По-тясна връзка с НПО и културните институции и работа по проекти.

Рискове и опасности, които биха могли да повлияят неблагоприятно за бъдещето развитие на училището: 

Ежегодната миграция на семействата на учениците.
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Движението на учениците и техните семейства от едно населено място в. друго, което води до неизвинени отсъствия и отпадане.

Демографски срив.

ПРИОРИТЕТИ в училищната политика за учебната 2017 / 2018 г.

Въз основа на приоритетите в дейността на РУО - Враца и Националните цели, съгласно Националната програма за развитие България /
2020,училищната политика на Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий”село Девене, община Враца, ще включва следните /
приоритети:

1. Ефективна образователна политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна 
социализация на всички деца и ученици.

2. Разработване на училищна програма за повишаване резултатите от НВО ,с акцент върху грамотността и математическите компетентности, 
съобразена с регионалните приоритети на РУО-Враца за учебната 2017/ 2018 година.

3 .Обединяване усилията на- институциите за постигане на по-висока степен на обхват и задържане на учениците в риск от напускане на 
образователната система и намаляване на безпричинните отсъствия и сътрудничество със родителите,като се прилага Механизмъг за 
съвместна работа на институциите. /  /  | . У

4.Осигуряване подкрепа на професионалното образование и създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и 
умения през целия живот, и условия за по-ефективни връзки с бизнеса.

/  I
5 .Организиране изпълнението на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти - планиране, 
координиране и контрол на дейностите за ровишаване квалификацията им. Стимулиране на обмен на добри практики, партньорство и 
практическо приложение, методическа подкрепа на млади и новоназначени учители.

6. Участие в създаването и реализирането на! училищната политика за подкрепа за личностно развитие на учениците в училището.

7. Информираност, координация и взаимодействие между институциите в системата на училищното образование. Ефективно 
функциониране на Обществения съвет към училището.

8. У части е в образователни проекти и програми,организирани от национални и регионални системи.

9. Предприемане на действия за превенция на агресията и засилване на сигурността в училище.

10. Изпълнение на регионалните приоритети за учебната 2017/2018 година.
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II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите:

№ Дейност Срок Извършва се от: 
/институции и лица, в 

каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 
/брой, процент/

Базова
стойност

Целева
стойнос

т
1. ИзпълнениенаСтратегиятазанамаляванеделанапреждевременнонапусналитеобразователнатасистема и Механизъма за съвместна работа 

на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст в областВраца.
1.1 .Осигуряване на условия и подкрепа на 
целодневното обучение.

15.09.17г. Директора Входяща и 
изходяща 
диагностика,НВО

От бюджета 
на училището

100

1.2 Проследяване ефекта за провеждане на 
самоподготовката, като средство за подобряване 
качеството на ОВП

м.02.18г. и 
м.05.18г.

Пенка Димитрова Междинна и
изходяща
диагностика

Не е
необходимо
финансиране

0

1.3 Отчитане на резултатите на ПС м.02.18г. и 
м.05.18г.

Пенка Димитрова Анализ на УВР Не е
необходимо
финансиране

0

1.4 Осигуряване на безплатни учебници за /  
учениците от 1 до VII клас

I

м.09.17г,-
м.06.18г.

ЗАС и класни ръководители Повишаване 
резултатите от 
ОВР

МОН 0

1.5 Анализиране на допуснатите пропуски в ОВП и 
отчитане на индивидуалните особености и 
набелязване мерки за мотивация за учене

м.10.17г. и 
м.06.18г.

Преподавателите Входяща и
изходяща
диагностика,НВО

Не е
необходимо

0

1.6 Изготвяне на картотека по класове и учебни 
предмети с конкретните пропуски в усвояването на 
ДОС

м.09.17г. Преподавателите Картотека по 
класове

Не е
необходимо

0

1.7 Изготвяне и утвърждаване на график за / 
допълнителна работа

м.09.17г. Директор Изходяща 
диагностика и 
НВО

Не е
необходимо

0

1.8 Провеждане на допълнителна работа с 
изоставащите ученици през ваканциите и през 
учебната година

м. 10.2017 г. 
м. 09.2018г.

Преподавателите Изходяща 
диагностика,НВО

Не е
необходимо

0

1.9 Поддържане в актуално състояние на банката 
кадри за заместване на отсъстващите от учебни 
занятия учители по мярка „Без свободен час“

Постоянен Директор Декларации От бюджета 
на училището

100

1.10 Осигуряване на стипендии-социални и за Първи и Ръководството и Г1С Заповед на От МОН 100
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отличен успех на учениците 8-10 клас. втори

учебен срок
директора

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката

2.1 Използване на публикувани в интернет 
текстови материали: лекции, програми, бележки, 
списъци с препоръчителна литература; 
мултимедия, видео и аудиозаписи за съответното 
направление.

Постоянен Преподаватели Интерес у 
учениците да 
участват активно 
в учебния процес

Не е
необходимо

0

2.2 Оценяване с помощта на компютър: тестове, 
утвърдени с подпис и печат на Директора.

Постоянен Преподаватели Проверка на 
знанията

Не е
необходимо

0

2.3 Комуникация, осъществявана чрез компютър: 
електронна поща, интернет конференции, 
виртуално пространство за комюникета и 
съобщения.

Постоянен Преподаватели и 
Ц.Николова

Повишаване 
качеството на 
образованието и 
информираност за 
новостите

Не е
необходимо

0

2.4.Дигитално~медийна грамотност на учениците.

/  . ■

/  1 
/ _______1

Постоянен

1
• |

Преподаватели Повишаване 
качеството на 
образованието и 
информираност за 
безопасен 
интернет.

Не е
необходимо

0

3. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 

Организационно и методически осигуряван^ дейността на педагогическите специалисти
3.1 Обмяна на добри практики при организирането 
на дискусионни форми на обучение:
Организиране на добри практики с приложение на 
иновационни модели на обучение , свързани с 
интерактивните методи

Постоянен Педагогически екип Брой практики Не е
необходимо

0

3.2 Открити практики в прогимназиален етап 
по:БЕЛ, Математика, Биология и 30, История и 
цивилизация,
Английски език

м.10.2017г. 
м.02.2018г. 
м.02.2018г. 
м.04.2018г.

П.Димитрова 
Ц.Евтимова 
Д.Иванова 
Ц.Николова 
С. Панова

Повишаване 
текущия успех

Не е
необходимо

0

3.3 Организиране на пробно НВО в VII клас м.05.2018г. Преподавателите НВО Не е 0
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необходимо

4. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

4.1 Посещения в различни фирми, които предлагат 
работни места по професията, изучавана в 
училище.

м.05.2018г. Класният ръководител на 
VII клас

Брой ученици От бюджета 100

4.2 Изготвяне на презентации от учениците във 
връзка с харесваната от тях професия.

м.04.2017г. Учител група VII клас Брой ученици Не е
необходимо

0

4.3 Презентация на тема:” Запознаване с професии 
необходими за бизнеса в Северозапада”

м.03.2017г. Класният ръководител на 
VII клас

Брой ученици Не е
необходимо

0

5. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

5.1 Откриване на учебната година м.09.2017г. Я. Иванова 
П.Димитрова

Брой ученици От бюджета 100

5.2 Антиспин кампания м.12.2017г. Мед.фелдшер Брой ученици Не е
финансирано

0

5.3 Коледно тържество м.12.2017г. Класните ръководители Брой ученици От бюджета 100
5.4 Нац. Състезание „Знам и мога” 
за IV кл.

,м.01.2018г. Н. Георгиева Брой ученици Не е
финансирано

0

5.5 Вредата от алкохола-беседа в ЧК

/  ^
м.02.2018г. Мед.фелдшер Брой ученици Не е

финансирано
0

5.6 Отбелязване на годишнина от обесването на 
Васил Левски

м.02.2018 г Ц. Николова 
А. Цветкова

Брой ученици Не е
финансирано

0

5.7 Изложба йа мартеници. Посещение в ДГ в | 
с.Девене,с.Три кладенци и с.Чирен-„Да подарим 
маргеничка”

м.03.2018 г. Н.Георгиева Брой ученици От бюджета 100

5.8 3-ТИ МАРТ-национален празник м.03.2018 г. А.Цветкова 
Ц.Николова

Брой ученици Не е
финансирано

0

5.9 Празник на буквите м.04.2018г. Я.Иванова Брой ученици От бюджета 0
5.10 Великден-изложба на великденски яйца м.04 2018 г. П.Василева и учителите в 

група
Брой ученици Не е

финансирано
0

5.11 Празничен концерт по случай Патронния 
празник

м.05.2018г. П.Димитрова и класните 
ръководители

Брой ученици От бюджета 0

5.12 Ежемесечни срещи на УКБППМН с 
ученици,склон-ни към

Постоянен Ц.Николова Брой ученици Не е
финансирано

0
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агресия

5.13 Подобряване на системата от дежурства в 
училище,с оглед обхващане на местата,на които 
може да се извършва тормоз.

Постоянен Директор,
Дежурни
учители,
охрана

Брой учители Не е
финансирано

0

6. Изпълнение на Националните програми за развитие на средното образование

6.1. Привличане на незавършили средното 
образование за завръщане в образователната 
система

м.09. 2017г. Училищно ръководство и 
преподаватели

Брой ученици 0 0

6.2 Работа по Националната програма „Без 
свободен час“,Модул „ Без свободен нас в 
училище“

Постоянен Мая Ангелова Деклоарации От бюджета 
на училището

100%

6.3Организиране и провеждане на НВО - 7 клас
•

м.05.18 г. Директор и комисии Брой ученици От бюджета 
на училището

100%

7. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми
'

7.1 .Работа по проект ВС05М20Р001 -2.004- 
0004,,'Гвоят час”

Л  /

Определени 
по ,проекта 
срокове

Директор Екип по проекта 
от училището

%
контролирани
дейности

100% '

—

7.2.Работа по проект „Иновативно училище“ 1 

•

Срок,
съгласно
съответен
проект

Директор Екип по проекта 
от училището

%
контролирани
дейности

100%

7.3. Мотивиране на учителите за кандидатстване по 
проекти и програми.

Срок,
съгласно
съответенпр
оект

Директор Брой изработени 
проектни
предложения 1 
проектно
предложение за 
2017/2018 г.

Брой проекти %

8. Изпълнение на Механизъма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училищен междуинституционалния 
план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата

8.1 .Изготвяне на училищен механизъм и 
изпълнението му за противодействие на

Уч. 2017/ 
2018 г.

Педагогически специалисти План на 
комисиите

Не е
финансирано

0
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училищния тормоз между учениците и алгоритъм 
за неговото прилагане. Реализиране на училищни 
инициативи за превенция и противодействие на 
агресията

Директор Анализ на
постигнатите
резултати

8.2.Създаване на регистър на учениците от 
училището, които са застрашени от насилие и тези, 
които упражняват насилие съгласно Механизма за 
тормоз.

Постоянен Класните ръководители Регистър Не е
необходимо

0

8.3 .Провеждане на беседи в ЧК с цел запознаване 
на учениците с различните видове насилие и 
начините за реагиране в рискови ситуации.

Постоянен Класните ръководители План на ЧК Дневници 100

9.
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
9.1. Участие в Общински ученически състезания . Постоянен Преподавателите Брой участващи 

ученици
От бюджета 100

9.2 .Участие в инициативи свързани с четенето 
организирани от библиотеки, музей и 
Детски градини

Постоянен Класни ръководители и 
учители на групи

Брой участващи 
ученици

От
организиращата
институция

100

9.3. Участие в Национален конкурс -  рецитал за ; 
изпълнение на Ботева поезия и проза за ученици и 
студенти

'м.05^20181'. П.Димитрова Брой участващи 
ученици

От бюджета 100

9.4 .Състезание: „Чети! Сподели , бъди крачка 
напред!” между учениците от начален етап.

м.04.2018г. Преподавателите от начален 
етап

Брой участващи 
ученици

Не е
необходимо

0

9.5.Диагностира за установяване нивото на 
базовата и функционалната четивна грамотност на 
учениците от 1 до VII клас.

м.09- 
10.2017г.

Директор, начални учители 
и учител по Български език 
и литература

Входяща
диагностика

Не е
необходимо

0

9.6. Решаване на задачи и тестове от Р18А за / 
развитие на възможностите на учениците за 
справяне със специфични изисквания.

Постоянен Преподаватели по предмети Резултати от НВО Не е
необходимо

0

10. Организиране и реализиране на училищния и държавния план-прием
10.1. Запознаване с Наредба за кандидатстване с 
прием след 7 клас

м.04.2018г. Директор и класен 
ръководител на 7 клас

Брой родители и 
ученици

Не е
необходимо

0

10.2. Организиране на дейностите за реализиране 
на приема в 7. клас-в дневна форма на обучение

м. 02. 2018г. Преподаватели % 0 100 от 
дейнос
тите

11. Организиране’ на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания

9
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11.1. Разясняване на организацията за НВО на 
родителите и учениците

м.04.2018г. Директор и класните 
ръководители на 4 и 7 клас

Брой родители и 
ученици

Не е
необходимо

0

11.2. Организиране и провеждане на НВО 4 и 7 
клас

м.05.2018г Директор и комисията Брой ученици 100

11.3. Оценка и проверка на писмените работи м.05.2018г Комисия по оценяване Брой писмени 
работи

От бюджета 100

12. 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
12.1.Идентифициране на ниво училище на децата и 
учениците, които се нуждаят от предоставяне на 
обща подкрепа за личностно развитие и планиране 
на адекватни и ефективни мерки и дейности

В началото 
на всяка 
учебната 
година

Директор, педагогически 
специалисти

Брой ученици Не се изисква
целево
финансиране

0

12.2. Осигуряване на педагогически съветник в 
училището за оказване на квалифицирана и 
навременна превантивна подкрепа на учениците от 
уязвими групи

м.09.2017г. Директор Брой назначени 
специалисти

Бюджета на 
училището

100

12.3. Организиране на допълнително обучение на 
ученици по учебни предмети БЕЛ и математика за 
преодоляване на обучителни трудности 4- 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’*.

201,8 г.

' 1
Педагогически специалисти Брой ученици- 

участници;

Брой учители- 
ръководители;

По проект 
„Твоят час“

100

12.4.Консултиране относно възможностите за , 
професионално образование и реализация на / 
ученици със СОП

В края на 
всяка 
учебна 
година

РЦПППО -  Враца, 
училището

Брой проведени 
срещи и 
консултации

Не се изисква 0

12.5.Осигуряване на ефективна комуникация с 
родители на деца и ученици със СОП и тяхното 
участие в информационни кампании, семинари, 
тренинги. Привличане на семействата за активно 
участие в процеса на обучението.

Учебната 
2017/2018 г.

РЦПППО - Враца, 
училището

Брой дейности Бюджета на 
училището

100
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13. Организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и 
учебни помагала за безвъзмездно ползване

13.1 Осигуряването за безвъзмездно ползване на 
учебници и учебни помагала за самоподготовка на 
учениците от 2-7 клас.

През 
учебната 
2017/2018 г

Учители % 100 100

13.2.Осигуряване на алтернативни източници на 
средства за обезпечаване с учебници, учениците от 
8 клас.

През 
учебната 
2017/2018г

Учители % 80 80

14. Информираност, координация и взаимодействие с родители и институции.
14.1 .Запознаване на родителите с Правилника за 
устройство и дейността на училището; училищния 
рамков учебен план за образователна степен (I, V); 
график за класни и контролни работи през първия 
учебен срок;

м.09.2017г. Класните ръководители Брой родители Не е
необходимо

0

14.2.Запознаване на родителите с графика за 
класни и контролни работи през първия и втория 
учебен срок.

м.10.17 г. 
м.02.18 г.

Класните ръководители и 
учителите по предмети

Брой родители Пее
необходимо

0

14.3 .Среща с родителите на бъдещите 
първокласници.

м.06.18 г. Н.Г еоргиева Брой родители Не е
необходимо

о

14.4.Провеждане на родителски срещи:
/  /

По график Класните ръководители Брой родители Не е
необходимо

0

15. 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

1 . ______ ___ __________ . _ . ■ ■
15.1. Да изчистим България заедно 16.09.2017 г. Анжела Мицева и Мая 

Ангелова
Брой ученици Не е

необходимо
0

15.2. Ден на Земята 22.04.2018 г. Преподавател по Биология и 
30

Брой ученици Бюджета на 
училището

100

15.3.Ученически игри
Вътрешно 
училищен 
м.10.2017г. 
м.06.2018 г.

Класните ръководители и 
преподавателите по ФВС

Брой ученици- 
участници

Не е
необходимо

0



О ' г
15.4. Участие в национален конкурс „Рисувам за 
децата на Европа“ .

м.05.2018 г. Преподавателите по 
изобразително изкуство и 
учители в ЦОУД

Брой ученици- 
участници

Не е
необходимо

0

16. Дейности според спецификата на училището

16.1.Реализиране на дейности за формиране на 
знания и умения за здравословен начин на живот.- 

-Здравни беседи;
-Дискусии с представители на здравни 

организации
-Обучения;

Постоянен Учител по биология и 30, 
мед.фелдшер

Брой ученици- 
участници

Не е
необходимо

0

16.2.Провеждане на разяснителна кампания сред 
родителите на общи родителски срещи за 
механизма за осигурен достъп до учебната 
документация, техните права и задължения спрямо 
ЗПУО и Стандартите.

Постоянен Класните ръководители и 
педагогическият съветник

Брой родители Не е
необходимо

0

16.3.Планиране и реализация' на дейности за 
активно участие на родителите в организираните от 
училището извънкласни дейности.

Коледно тържество ;
Празници ;
Училищни изложби;
Дискусии за превенция на агресията и 
насилцето

______________________________ [_____

Постоянен

' I

Класните ръководители и 
педагогическият съветник-

Брой родители Не е
необходимо

0

Приет на Педагогически съвет -  Протокол №11/08.09.2017 г.
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Заповед за утвърждаване на Годишен план за дейността на училището

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ" СВЕТИ СВЕТИ НИРЙЛ И МЕТОДИЙ’ , СЕЛО ДЕВЕНЕ
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев” № 58, тел. 09182/2275, Б-шаП: (1еуепе.1972(а>аЬу1щ

ЗАПОВЕД

№  ........../

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и решение на 
педагогическия съвет -  протокол № 10.от 01.09.2017г.

УТВЪРЖДАВАМ:

Годишен план за дейността на Обединено училище „Св.св.Кирил и Методий“ с.Девене през 
учебната 2017/2018 година, с приложен Годишен план за квалификация на педагогическите кадри.

Предвидените дейности да бъдат изпълнявани от определените отговорни лица/ комисии в 
планираните срокове. Промени в плана са допустими по обективни причини, по реда на неговото 
утвърждаване.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището с ^ щ г ^ ^ ш ^ а  сведение
и изпълнение.

Директор
(подпис

ВАНЯ КЛИМОВА
учшпщето)
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