ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ и ФИНАНСИРАНЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 102 ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Поддържане на високо качество и ефективност на УВП в съответствие
стратегията на МОН за развитие на образованието
№

Дейност/Задача

Очаквани резултати

1.

В своята конкретна учебна област учителите да
търсят оптималното и полезно съотношение
между теория и практика.
Балансирано използване на традиционни и
иновативни методи на работа за постигане на
високо качество и ефективност на УВР.
Издигане на качеството на подготовката по
български език.

Учениците да придобият практически умения да
използват усвоените знания в конкретни
житейски ситуации
При планиране и реализиране на дейностите
учителите да постигнат оптималното за всеки от
тях отношение – да не се залита в крайности.
Повишаване грамотността на учениците при
ползване на родния език като средство за
себеизразяване и комуникация.
Поставяне на ученика в активна позиция по
отношение на усвояване на нови знания и
култура на поведение.
Представяне на постигнатите резултати в
работата на учители и ученици
Всеки ученик да бъде наясно с поставената
оценка с цел обратна връзка и мотивация за
учене.
Да се активира чувството им за принадлежност
към класа и съпричастност на съучениците им
към тяхната съдба и проблеми.

2.

3.

4.

5.

Изнасяне на уроци вън от класната стая за
наблюдения на конкретни обекти – музеи,
галерии, сред природата.
Ежегодно провеждане Дни на отворените врати

6.

Стриктно спазване на ДОС за оценяването на
резултатите от обучението на учениците.

7.

Създаване на условия за изява на учениците със
СОП и постоянна връзка между ресурсен учител –
класен ръководител и родител.

с изискванията на ДОС и
Срок
Отговорник
постоянен;
учители

Източник на
финансиране

постоянен;
учители
постоянен;
учители
постоянен;
учители
м.март;
УР и МО
постоянен;
УР и учители
постоянен,
класни
ръководители

Средства от
родителите
НП и проекти

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване ефективността на управлението на училището
№

Дейност/Задача

Очаквани резултати

Срок

1.

Провеждане на работни срещи между училищното
ръководство, Обществения съвет, УН, учители и
представители на Ученическия съвет.
Делегиране на правомощия на работни групи за
реализиране на дейности по изпълнение на
Стратегията, Годишния план и конкретни задачи.
Провеждане на съвместни дейности с УН.

Прозрачност при обсъждане на текущи въпроси и
вземане на управленски решения.

м.ноември и
м. юни;
УР
постоянен,
УР

2.

3.

4.

Сформиране на работна група, която да следи
планираните мероприятия и новостите в
образователната система.

Децентрализирано управление на училището,
разпределени правомощия.
Активно участие на родителите в училищния
живот – благотворителни
инициативи
Контрол за изпълнението по срокове

Източник на
финансиране

постоянен;
УР и УН

УН

м.септември
УР

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и
реализацията им;
№

Дейност/Задача

Очаквани резултати

Срок

1.

Откриване на заложбите на всяко дете и
насочване на развитието му в област, в която то
ще изяви най-добре своя потенциал – проучване и
картотекиране на ниво клас и училище.
Повишаване качеството и възможностите за
публични изяви - олимпиади, конкурси, прегледи,
състезания и други.
Стимулиране на творческите изяви на децата в
областта на изкуствата и спорта на общинско,
областно и национално ниво.

Подобряване на индивидуалната и
диференцирана работа с учениците.

постоянен;
учители

Осигуряване на условия за активна изява на
всяко дете според неговите дарби, способности и
желания
Формиране на естетически модел на ценностно
поведение, свързано с нравствено-етичните
норми на съвремения свят.

постоянен;
УР и учители

2.

3.

постоянен,
УР и учители

Източник на
финансиране

4.

5.

Непрекъснато обновяване на интериора в Осигуряване на възможности за изява на всяко
училище с експонати и рисунки на талантливи дете и популяризрането на постиженията им в
деца.
конкретната област. Изграждане на естетически
усет и създаване на нагласа за опазване на
красивите неща.
Привличане и приобщаване на родителите към Активно взаимодействие между учители и
постиженията и изявите на децата от нашето родители за осигуряване на най-добрите условия
училище.
за изява на дарбите и способностите на всяко
дете

постоянен,
МО-начален
етап,
Е. Павлова
постоянен,
класни
ръководители

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Извеждане на възпитанието като основа в цялостната УВР за формиране на характера, култура на
поведение и успешна социализация
№
1.

2.
3.

4.

5.

Дейност/Задача

Очаквани резултати

Срок

Съгласуване на възпитателните стратегии между Синхрон в работата между училищната м. септември,
учители и родители
институция и родителите за правилното класни
възпитание на децата.
ръководители
Създаване на Училище за родители
Бр.
Барболова
Усъвършенстване на съвместната работа с Създаване на устойчиво сътрудничество с тези постоянен, УР
обществените институции, които отговарят за институции за решаване на възникналите
и
подрастващите; Асоциацията на родителите,
проблеми.
Бр.Барболова
социалните и ДПС.
Издигане на качествено ниво ангажираността на Поемане на отговорност за здравословен постоянен,
учениците в процеса на тяхното развитие - начин на живот и грижовно отношение в УР
екологично и здравно възпитание, кариерно средата, която живеят и учат.
развитие
Дейности по разширяване и стимулиране на
Формиране на ценностна система и проява на
постоянен;
възпитателната работа в дух на уважение и добродетелите.
УР и учители,
благодарност – беседи, проучване на културнопсихолог

Източник на
финансиране

Бюджет
на
училището и
УН

историческото наследство, работа по проекти
върху годишния празничен календар и др.
Продължаване на работата по проект
„Образование в добродетели“
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Привличане на ресурси от външната среда
№

Дейност/Задача

1.

Развиване на партньорства и сътрудничество
между училището и други училища, културни
институции,
центрове
за
обучение,
неправителствени организации на общинско,
регионално и национално ниво.
Развитие на европейски партньорства като
допълнителен инструмент за въвеждане на добри
практики
Разработване
и
управление
на
проекти;
привличане на партньори за
участие. Участие в европейски
проекти и национални програми на
МОН

2.

3.

Очаквани резултати

Срок

Създаване на условия за разширяване на кръга постоянен,
от дейности на училището и активиране на Е. Павлова,
партньорските връзки и отношения
Ст. Шапаров
постоянен,
УР
Създаване на условия за разширяване на кръга постоянен,
от дейности на училището и активиране на Г. Савова,
партньорските връзки и отношения
Св.Антонова,
В. Марков

Източник на
финансиране
Бюджет
н
а
училището

Бюджет
училището
От проектите
и УН

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: Взаимодействие с родителската общност
№

Дейност/Задача

Очаквани резултати

1.

Поддържане и актуализиране на информацията с Бърза и ефективна връзка с родителите
данните и координатите за връзка с ученика и
неговите родители

2.

Ежегодно
запознаване
на
Правилника за дейността

Срок
постоянен,
УР
и учители

родителите
с Много добра информираност на родителите и постоянен,
на училището, взаимодействие по отношение на изпълнение на УР

Източник на
финансиране
От бюджета и
други
източници

н
а

3.

Училищния учебен план, избраните учебници, нормативните документи
възможностите за целодневно обучение, обща и
допълнителна подкрепа, правата и задълженията
на родителите.
Планиране на съвместни дейности на ниво клас Включване на родителите в училищния живот
чрез
създаването
на родителски
активи
/картотека/, които осъществяват постоянна връзка
с ОС И УН.

и учители

постоянен,
УР и класни
ръководители

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7: Осигуряване на висока степен на функционална грамотност в областта на ИТ и комуникативна
компетентност
№

Дейност/Задача

1.

Поставяне на ученика в активна позиция по
отношение усвояване на нови знания и
практическа приложимост на преподавания
материал
Избор на иновативни и съдържателни форми за
представяне на резултатите от работата с децата
пред родителите
Създаване на навици за самостоятелност,
самоконтрол и самооценка на собствените
постижения
Реализиране на условия за достъп и участие в
международни
образователни
програми
и
подобряване условията за мобилност на учители и
ученици

2.

3.

4.

Очаквани резултати

Срок

Източник на
финансиране

Поставяне на ученика в позиция на пълноправен постоянен,
участник в УВП и изграждане на умения за учителите
приложение на наученото.
Информираност
на
родителите
относно
готовността на учениците за практическо
приложение на усвоените знания и умения
Повишаване
степента
на
функционална
грамотност на учениците и разширяване на
комуникативната им компетентност
Проява на съзнателно отношение
към
собствената реализация на всеки един участник в
УВП

постоянен,
класни
ръководители
постоянен,
учителите
постоянен,
УР,
Барболова

От бюджета
на училището

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 8: Усъвършенстване на системата за професионална квалификация на учителите и извеждане на челен
педагогически опит за училището
№

Дейност/Задача

Очаквани резултати

1.

Изработване на Плана за квалификационна Реализиране на включените в Плана дейности.
дейност в съответствие с желанията и
потребностите на преподавателите в училище.

2.

Осигуряване на условия за изпълнение на
изискванията на ЗПУО за непрекъсната и
ежегодна квалификация на педагогическите
специалисти.
Да продължи традицията за оказване на конкретна
помощ на млади и новопостъпили учители, като
им се осигурят наставници.
Извеждане на челен опит, който съдържа найдобрите педагогически постижения и практики на
учителите от 102 ОУ

3.

4.

Срок

Източник на
финансиране

м. септември,
комисия
за
изработване
на ПКД
Повишаване
на
квалификацията
на постоянен,
Бюджет
на
педагогическите специалисти с цел подобряване УР
училището
качеството на работа им и повишаване на
качеството на подготовката на учениците.
Да се научат младите учители как да планират постоянен,
учебната дейност и да работят с училищната
УР
документация.
Запознаване на общността и други институции с постоянен,
Бюджет
на
челния опит чрез издаване на брошури, УР
училището
провеждане на педагогическа конференция.
и
председатели
на МО

