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ГОДИШЕН ПЛАН
НА СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Настоящият годишен план е приет с решение на заседание на Педагогическия съвет, с Протокол №10/08.09.2021 г.

МИСИЯ
1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с
изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата
на времето, в което живеем.
2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите
комуникационни компетентности в партньорство с Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и дигитални
компетентности, и тяхното практическо приложение в целия образователен процес от всички участници в образованието.
4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
5. Изграждане на стабилни партньорства с различни регионални, национални и международни институции в
областта на образованието, възпитанието и социализацията и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно
поведение в обществото.
7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с
висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на
живот.
ВИЗИЯ
Утвърждаване на СУ „Св. Патриарх Евтимий” като благоприятна среда за образование, възпитание и
формиране личността на ученика като гражданин на демократично общество – българско и европейско, като
отговорна, свободна и инициативна личност, познаваща и зачитаща националните и общочовешки ценности.
Педагогическият екип е от висококвалифицирани специалисти, отворени към иновациите, проявяващи толерантност
и креативност в общуването, прилагащи творчески подход в осъществяване на образователно възпитателния процес за
приобщаването на младия човек към проблемите на град Пловдив и реализирането му като гражданин на България и
света.
СУ „Св. Патриарх Евтимий” е съвременно модерно училище, училище на бъдещето:
Училището е център за духовно, интелектуално, морално, социално, емоционално и физическо развитие на
учениците;
Качествената подготовка е определящ критерий за измерването и оценяването на резултатите от нея.
ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО
-

Ефективна управленска дейност.

-

Висок професионализъм на педагогическия екип.

-

Високо развитие на: езиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на

информационните технологии и подготовката по всички други предмети.
-

Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и

-

Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с

-

проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

-

Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот

-

Приоритетни за развитието на нашето училище са училищните политики, които подкрепят и осъществяват

родители.

гражданско, здравно и екологично образование.

ЗАДАЧИ
1. Повишаване на процента на учениците, успешно представили се на НВО след IV, VI I и X клас и
при кандидатстване за следваща образователна степен.
2. Гарантиране на качествено образование за успешно полагане на държавните зрелостни изпити и при
кандидатстване във ВУЗ.
3. Създаване на условия за реализиране на план-приема за учебната 2022/2023 година.
4. Поддържане на атмосфера на сътрудничество, толерантност и уважение към различията в учебния процес.
5. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите чрез
различни извънкласни дейности.
6. Ефективно партниране с родителската общност и държавни институции за постигане целите на училището.
7. Опазване на живота и здравето на учениците.
7. Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез подобряване на вътрешно –
училищната квалификационна и методическа дейност.
8. Планът е в съответствие с нормативните актове на МОН, стратегията за развитие на училището и мерките за
повишаване на качеството на образованието в СУ „Свети Патриарх Евтимий“.

Дейност

Срок

Изпълнява

Контролира

Официално откриване на учебната година

15.09.2021 г.

Учител
начален
етап ІV кл., Радост
Пачева, учител по
БЕЛ
VІ
кл.,
учители по музика
VІ кл., озвучител,
зам.-директор УД

Директор

Изготвяне на сведение за организацията на дейността в СУ
“Св. Патриарх Евтимий” (Списък – Образец №1)

Според
изисквания
та
27.09.2021 г.

Директор,
зам. Директори

РУО

Зам. Директори
УД

Директор

до 30.09.2021 г.

Учители по ФВС

Зам. Директор УД

Изготвяне на график за провеждане на класни работи за I
срок
Отбелязване на световния и европейски ден на спорта
Октомври
Провеждане на родителски срещи VІ – VІІ класове

до 05.10.2021 г.

Класни
ръководители

Зам. Директор
УД

Провеждане на родителски срещи I X – XІІ класове

до 05.10.2021 г.

Класни
ръководители

Директор

Провеждане на тренировка за евакуация на учениците в
случай на природно бедствие или земетресение

12.10.2021 г.

Зам.-директори
УД

Директор

Посещение на Детския отдел на НБ „Иван Вазов” на І
класове във връзка с Националната седмица на четенето

09.2021 –
05.2022г.

Класни
ръководители
І кл.

Зам. Директор УД

Световен ден за мониторинг на водата

до 16.10.2021 г.

В.Чапанова
Л.Тодорова

Зам.
Директори УД

Конкурс, посветен на деня на Народните будители литературни творби, рисунки, презентации.

19-23.10.2021 г.

Учители
по:
БЕЛ,
история,
изобр. из-во,
музика,
информационни
технологии

Директор

Участие в математическо състезание "Математика без
граници" - II- VII клас- есенен кръг

10.2021 г.

В.Георгиева
В. Генова

Зам. директор
УД

Седмица на Народните будители - табла, презентации,
беседи в ЧК.

25-29.10. 2021 г.

Класни
ръководители

Зам. директори УД

Приемане на планове за работа на ЕКК за учебната 20212022 година.

до 08.10.2021 г.

Председатели на
ЕКК

Директор

Проверка и оценка на входното ниво на знанията и
уменията на учениците по различните учебни предмети

до 13.10.2021 г.

Учители начален
етап
и
по
предмети

Зам. директор УД

Утвърждаване на списъка на учениците, които ще
получават стипендии за първия срок на учебната 2021 –
2022 година.

до 29.10.2021 г.

Комисия
стипендиите

Директор

Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1. Предложение за разкриване на занимания по интереси в
СУ „Св. П. Евтимий“ за учебната 2021/2022 г. и
одобряването им.
2. Проследяване и обсъждане входното равнище на
усвояване на компетентности от учениците и предлагане
на съвместни мерки между учителите с цел подобряване
на образователните резултати.
3. Приемане на Плана за осигуряване на нормален
учебен процес при зимни условия.
4. Информация, анализ и мерки по БДП и на транспортната
инфраструктура в близост до училището.
5. Приемане на планове за дейността на главните учители
за учебната 2021/2022 година.
6. Приемане на Плана за противодействие на
училищния тормоз в училище по изпълнение
на
„Механизма за противодействие на училищния тормоз“
7. Запознаване на ПС с тримесечния отчет за
изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Свети
Патриарх Евтимий“ за финансовата 2021 г.
8. Обсъждане на предложения за санкции/награди на
учениците.

до 29.10.2021 г.

Директор

РУО

Математически състезания "Черноризец Храбър "

до 30.11.2021 г.

Г. Цветанска,
В. Георгиева

Директор

Участие в международно състезание по математика
WMTS в Китай

11.2021 г.

В. Георгиева

Директор

Участие в районен кръг на ученически спортни игри по
волейбол – VI I I - X и X I - XI I клас

11.2021 г.

К.Кръстева,
Е.Соколов,
М. Ковачева

Зам. директор УД

за

Ноември

Изготвяне на здравно-информационен кът във връзка с
1.12. - Ден за превенция на СПИН

до 30.11.2021 г.

Учениците
от
VІІ-Х класове,
учители по БЗО,
педагогически
съветници

Директор

Актуализиране на информацията за сведенията за
организация на дейността в СУ "Св. Патриарх Евтимий"
към 01.12.

06.12.2021 г.

Директор

РУО

Родителски срещи I - IV класове.

до 17.12.2021 г.

Зам. директор УД

Математически състезания "Иван Салабашев "

12.2021 г.

Класни
ръководители
Цветанска,
Георгиева,
В.Георгиева

Тържествено отбелязване на Коледа. Украса на
училището. Изложба на картички, сурвачки, рисунки на
коледна тематика.

14-22.12.2021 г.

Д.Митърчев,
Е.Гигова

Зам. директори
УД

Коледни тържества по класове.
Коледен благотворителен базар /първи-четвърти клас/

13-22.12.2021 г.

Зам. директори
УД

Спортен празник.

23.12.2021 г.

Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1. Предложения за налагане на санкции и награди на
ученици.
2. Обсъждане и приемане на предложения за училищния и
държавния план-прием на ученици в СУ „Свети Патриарх
Евтимий“ за учебната 2022-2023 учебна година.
Провеждане и участие в Общинския кръг на олимпиадите
по математика

до 17.12.2021 г.

Класни
ръководители
П.Гогова
Учители
по
физическо
възпитание
и
спорт
Директор

до 12.12.2021 г.

Зам.
УД

Директор

Участие на представителните отбори на училището в
ученическите игри 2021/2022 година. – общински кръг –
волейбол

до 23.12.2021 г.

К. Кръстева,
Е. Соколов,
М. Ковачева

Директор

Провеждане и участие в Общински кръг на олимпиади по
график на МОН

до 30.01.2022 г.

Зам.
УД

Директор

Провеждане на класни работи по утвърден график.

до 25.01.2022 г.

Учители
по:
БЕЛ, математика и
чужд език

Зам. директори
УД

Изготвяне на заявка за задължителната документация за
края на учебната 2021/2022 г.

18.01.2022 г.

Директор

РУО

Изготвяне на седмично разписание за ІІ срок, съобразно
изискванията на Наредба №10 от 2014 г. за здравните
изисквания при изготвяне и спазване на седмичните
учебни разписания на МЗ

25.01.2022 г

Декември

директори

Директор

Директор

РУО

Януари
директори

Р.Пачева,
К.Томова,
П.Иванов

Директор

Участие на представителните отбори на училището в
ученическите игри 2021/2022 година. – областен кръг волейбол

до 28.01.2022 г.

К.Кръстева,
Е.Соколов,
Б.Живкова

Директор

Провеждане на вътрешноучилищен кръг на състезанието
по английски език на училищната общност „Пиърсън Лонгман“
Участие в математическо състезание „Математика без
граници” – зимен кръг

до 28.01.2022 г.

Б.Янчев

Директор

01.2022 г.

Учители
математика

Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1. Обсъждане на предложения за налагане на
санкции/награди на учениците.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на училището за
2021 г.
3.Указания за приключване на първия учебен срок

до 28.01.2022 г.

Директор

РУО

Приключване на първия учебен срок - оформяне на ЗУД

01.02.2022 г.

Директор

Евакуация при пожар

08.02.2022 г.

Отбелязване на годишнината от обесването на Васил
Левски в ЧК. Изработване на мултимедиен продукт и
посещение на възпоменателни прояви.
Група ЦОУД /втори клас/ – рецитал посветен на Васил
Левски

15-18.02.2022 г.

Зам.директори
УД
Зам.директори
УД
Учители
по
история,
класни
ръководители
К. Кирова

Изготвяне график на класните работи за ІІ срок

до 11.02.2022 г.

Директор

Участие в Областен кръг на олимпиади по график

02-03.2022 г.

Зам.-директори
УД
Учители
по
предмети

Актуализиране на списъка на учениците, които ще
получават стипендия през втория учебен срок

до 25.02.2022 г.

Актуализиране на информацията от сведенията за
организация на дейността в СУ "Св. Патриарх Евтимий"
към началото на ІІ учебен срок.

25.02.2022 г.

Директор

РУО

Съгласуване на училищния план- прием за учебната
2022/2023 и бюджета на СУ "Свети Патриарх Евтимий" за
2022 г. с Обществения съвет

до 25.02.2022 г.

Директор

РУО, МОН

Посрещане на Баба Марта. Конкурс за най-добре
изработена мартеница. Изложба на мартеници.

до 28.02.2022 г.

Е.Гигова,
Д.Митърчев
П.Гогова

Зам. директори
УД

Провеждане на вътрешноучилищен кръг на състезанието
по английски език на Асоциацията на Кеймбридж
училищата – K G L (Международно лингвистично кенгуру)

до 28.02.2022 г.

Б.Янчев,
В.Маркова

Зам. директор УД

Изработване на мултимедиен продукт за Деня на
Освобождението.
Група ЦОУД /четвърти клас/ - рецитал посветен на
Освобождението на България

28.02.2022 г.

Класни
ръководители,
Мандраджиева,
Кръжева, Талева,
Христова, Гочева

Зам. директори
УД

Родителска среща – XII клас

до 23.02.2021г.

Класни
ръководители
XII клас

Зам.директор УД

по

Директор

Февруари

Комисия
определяне
стипендиите

Директор
Директор

Зам. директори
УД

за

Директор
на

до 26.02.2021г.
Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1.
Отчитане
и
анализ
на
резултатите
от
образователно-възпитателната работа през първия учебен
срок.
2. Отчитане на работата на ЕКК.
3. Доклад на директора за контролната дейност през
първия учебен срок.
4. Обсъждане
на предложения за налагане на
санкции/награди на ученици

Директор

РУО

Зам.директори УД

Март
Отбелязване на годишнината по класове в часа на класа.

01.03.2022

Класни
ръководители

Математическо състезание "Европейско кенгуру"

до 26.03.2022 г.

Учители
математика

по

Зам.директори УД

Празник на буквите- I клас

до 31.03.2022 г.

Класни
ръководители на I
клас

Зам. директори УД

Б.Янчев,
В. Маркова

Зам.директори УД

до 31.03.2022 г.

Световен ден на водата

22.03.2022 г.

В.Чапанова

Зам.директори УД

Дейности по организация и провеждане на ДЗИ

до 26.03.2022 г.

Зам. – директор УД

Директор

Участие в математическо състезание „Математика без
граници“ – пролетен кръг

до 26.03.2022г.

В. Генова
учители
математика

Зам. директори УД

Провеждане на родителска среща V – VII клас

22.03.2022 г.

Класни
ръководители

Зам. директор УД

Провеждане на ПС със следния дневен ред: 1.Предложения
за налагане на санкции и наказания на
учениците. (при необходимост)

31.03.2022 г.

Директор

РУО

Олимпиади по график национален кръг

04.2022 г.

Учители
предмети

Изготвяне на обобщена заявка за необходимите учебници и
учебни помагала, които ще се ползват безвъзмездно от
учениците от І-VІІ клас за учебната 2022/2023 г.

23.04.2022г.

Директор

РУО

Организиране и провеждане на Зелено училище

до 11.04.2022 г.

Класни
ръководители
ІІІ кл.

Зам. директор УД

Провеждане на национален кръг на състезанията по
английски език на училищната общност „Пиърсън
Лонгман“ и на Асоциацията на Кеймбридж училищата –
KGL (Международно лингвистично кенгуру)

и
по

Април
по

Зам. директори УД

Провеждане на родителски срещи VIII – XI класове

до 15.04.2022 г.

Класни
ръководители

Зам. директори УД

Провеждане на Пролетни състезания по български език и
математика за ученици от I до VII клас

до 30.04.2022 г.

Зам. директори УД

Директор

Отбелязване на Деня на Земята

22.04.2022 г.

В.Чапанова Ташева

Зам. директор УД

„Денят на Земята” – рецитал ГЦОУД трети клас

22.04.2022 г.

В. Петрова

Зам. директор УД

Организиране и провеждане на екскурзия за ІІ кл.

до 30.04.2022 г.

Класни
ръководители ІІ кл.

Зам. директор УД

Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1. Номиниране на учители, които ще бъдат предложени за
удостояване с награди от община Пловдив, РУО и/или
МОН
2. Приемане на докладите на класните ръководители на ХІІ
клас и приемане на мерки за успешно приключване на
учебната година.
3. Обсъждане на предложения за санкции на учениците. 4.
Избор на комисия и критерии за връчване на награда „Св.
Патриарх Евтимий“ на заслужил ученик.
5. Отчет за изпълнението на бюджета на училището за
първото тримесечие на 2022 г.

22.04.2022 г.

Директор

РУО

Родителски срещи за първи-трети клас по график

25-29.04.2022г.

Класни
ръководители

Зам. директор УД

Участие на ученици в състезания по биология и химия,
организирани от МУ и ПУ

до 30.04.2022

Й. Алексиева
А.Стамболджиева

Директор

Патронен празник

05.05.2022г.

Комисия

Директор

Провеждане на родителски срещи четвърти класове

до 13.05.2022г.

Класни
ръководители

Зам.директор УД

Изпращане на випуск 2021/2022 година.

12.05.2022 г.

Класни
ръководители
клас

Май

Провеждане на ДЗИ по български език

18.05.2022 г.

Директор

Директор
ХІІ

РУО, МОН

Спортен празник

19.05.2022 г.

Учители по ФВС

Организиране и провеждане на екскурзия за ІV кл.

19.05.2022 г.

Класни
ръководители
кл.

Зам. директори УД

Зам. директор УД
ІV

Провеждане на втори ДЗИ

20.05.2022 г.

Директор

РУО, МОН

Провеждане на НВО IV клас.

до 31.05.2022 г.

Директор

РУО, МОН

27.05.2022 г.

Директор

РУО

Тържество по случай завършване на учебната година за
начален етап

31.05.2022 г.

Класни
ръководители начален етап
І – ІІІ клас

Директор

Избор на спортни дейности /чл.92 ал.1 от ЗПУО/ през
учебната 2022-2023 г.

до 27.05.2022 г.

Зам. директори

Директор

Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1. Обсъждане на предложения за санкции/награди на
учениците
2.Утвърждаване на видовете спорт в часовете за
организиране и провеждане на спортни дейности за
учебната 2022-2023 година.

до 31.05.2022г.

Директор

РУО

Български географски фестивал

до 31.05.2022г.

Станчо Генчев

Директор

Изготвяне
на
обобщена
заявка за
задължителна документация на училището за началото на
2022/2023 г.

ЮНИ
Проектни дейности с учениците от I, II и III клас

01.06.-07.06.2022 Учители
г.
преподаващи в I, II
и III клас

Директор и зам.
директор УД

НВО по български език и литература за седми и десети клас

14.06.2022 г.

Директор

РУО

НВО по математика за седми и десети клас

16.06.2022 г.

Директор

РУО

14-16.06.2022г.

Учители ИТ

Зам. директор УД

НВО – десети клас за проверка
компетентности /по желание/

на

дигиталните

Тържество по случай завършването на учениците от
четвърти клас

15.06.2022 г.

Класни
ръководители

Зам. директор УД

НВО по чужд език /по желание/ седми клас

17.06.2022 г.

Директор

РУО

Връчване на дипломи за завършено средно образование на
учениците от випуск 2021/2022 година

до 23.06.2022 г.

Класни
ръководители
клас

Провеждане на юнска поправителна сесия за учениците от
пети и шести клас

до 30.06.2022 г.

Зам.директор УД

Директор

Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на предложения за награждаване
на ученици за края на учебната година.
2. Предложения за санкции на ученици

до 11.06.2022 г.

Директор

РУО

Изнесено обучение на иновативните паралелки в V клас

до 21.06.2022г.

Учители
преподаващи в
иновативната
паралелка

Директор

Астропарти в с. Байкал

До 30.06.2022 г.

В. Чапанова
Ю. Белчева

Директор

Провеждане на екскурзия с учебна цел на иновативната
паралелка в IX клас

до 06.07.2022 г.

Учители
преподаващи в
иновативната
паралелка

Директор

Финали на математическо състезание „Математика без
граници“

07. – 08.2022 г.

В. Георгиева

Директор

Директор
XII

Юли

Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1. Отчитане и анализ на резултатите от образователновъзпитателния процес и проследяване и обсъждане нивото
на усвояване на компетентности от учениците
и
предлагане на съвместни мерки между учителите с цел
подобряване на образователните резултати през учебната
2021-2022 г.
2.Отчитане работата на ЕКК.
3.Доклад за резултатите от контролната дейност през
учебната 2020-2021 г.
4. Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на СУ
„Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Пловдив
4. Приемане на доклад за изпълнение на стратегията за
развитие на СУ „Св. Патриарх Евтимий“.
5. Избор на комисия за оценяване на постигнатите
резултати от работата на педагогическите специалисти през
учебната 2020-2021 г.
6. Актуализиране на критериите към показателите в картата
за
оценка на
постигнатите
резултати
от
педагогическите специалисти през учебната 2020-2021 г. 7.
Запознаване на ПС с тримесечния отчет за изпълнението на
делегирания бюджет за финансовата 2021 г.
8. Приемане на училищни учебни планове за учебната
2021/2022 година.

до 08.07.2021г.

Директор

РУО

Провеждане на юлска поправителна сесия VII – XI клас

до 15.07.2021г.

Зам.директори УД

Директор

Директор

РУО

Подготовка за учебната 2021-2022 година
Септември
Провеждане на редовна поправителна сесия

до 12.09.2021г.

Зам.директори УД

Директор

Родителски срещи за първи, пети и осми класове

до 12.09.2021г.

Класни
ръководители

Зам.
УД

Изготвяне на седмичното разписание за първия учебен
срок, съгласно изискванията на Наредба №10 от
01.09.2016г. на МЗ

до 11.09.2021г.

Р.
Пачева,
П.
Иванов, К. Томова

Директор

Изготвяне на учебни програми за ИУЧ и ФУЧ

до 13.09.2021г.

Учители
предмети

по

Директор

Изготвяне на календарни тематични планове по учебни
предмети и класове

до 14.09.2021г.

Учители
предмети

по

Зам.
УД

директори

директори

до 14.09.2021г.

Директор

РУО

Осигуряване на
законосъобразно,
икономически
целесъобразно и прозрачно управление на бюджета

Постоянен

Зам.директор АСД

Директор

Осигуряване на достъп до учебната документация по
изучаваните учебни дисциплини

Постоянен

Зам. директор

Директор

Съвместна работа на педагогическия съветник с класните
ръководители по изпълнение на Програмата за превенция
на тормоза и насилието като дейности за мотивация и
преодоляване на проблемното поведение

Постоянен

Педагогически
съветник, Класни
ръководители

Директор

Актуализация и
поддържане
на
вътрешната
информационна система за разпространяване на
информация, свързана с дейността
на
училището
Интернет страница на училището.

Постоянен

Зам.директор УД

Директор

Превенция
на
обучителните
ранно отстраняване на риска от тях

и

Постоянен

Директор

Мотивиране на учители за подготвяне на ученици –
призьори на състезания, олимпиади и други, периодична
актуализация на съществуващият кът в училището и
разширяването му с първенци от състезания, олимпиади,
национални конкурси и създаване на рубрика в сайта „С тях
се гордеем”

Постоянен

Учители
по
всички
учебни
предмети.
Педагогически
Главни
учители,
съветник
Главен
счетоводител, Зам.
директор

Провеждане на ПС със следния дневен ред:
1. Гласуване на
Училищна
програма на СУ
„Патриарх Евтимий“ – гр. Пловдив за целодневна
организация на учебния ден на групите от І до V клас.
2. Гласуване на вида на предлаганата закуска (основна
или подкрепителна), съгласно чл. 13, ал. 7 от Наредба за
финансиране то на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование в начален етап.
3. Гласуване на неучебни присъствени дни за учебната
2020/2021 година.
4. Актуализация на Правилник за дейността на СУ
„Патриарх Евтимий“.
5. Гласуване на Годишен план за 2021/2022 учебна
година и като неразделна част от него: План за
квалификационната дейност през 2020/2021 година,
Предложения за провеждане на училище сред природата – ІІ
– ІV клас за учебната 2020/2021 г.
6. План за работа на училищната комисия по БДП.
7. Избор на комисия по перспективно развитие.
8. Гласуване на
актуализация
на
Мерки за
повишаване на качеството на предлаганото образование и
обучение в СУ „Св. Патриарх Евтимий“.
9. Гласуване на програма за предоставяне на равни
възможности за приобщаване на децата и учениците от
уязвими групи.
10. Приемане на програма за превенция на ранното
напускане на училище.
11. Приемане на Програма за гражданско, екологично и
интеркултурно образование.
12. Приемане на Програма по гражданско и здравно
образование по Национална програма „Без свободен час“,
модул „Без свободен час в училище“.
13. Актуализиране на Етичния кодекс на училищната
общност.
14. Избор на педагогически специалисти за участие в
състава на комисия за стипендии.

трудности

Директор

Създаване на условия за подкрепа на млади учители (ако
има такива) – Система за наставничество

Постоянен

Зам. директори

Директор

Реализиране на дейности за формиране на знания и умения
за здравословен начин на живот.
Здравни беседи. Дискусии с представители на здравни
организации. Обучения. Състезания

Постоянен

Педагогически
специалисти,
Зам.директори УД

Директор

Реализиране на дейности за екологично възпитание на
учениците – хепънинги, състезания на открито, посещение
на близки местности, участие в екологични инициативи

Постоянен

Педагогически
специалисти

Директор

Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на
общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп
до учебната документация, техните права и задължения
произтичащи от ЗПУО и поднормативната му база

Постоянен

Педагогически
специалисти,
Родители,
Зам.
директори

Директор

Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и
структурите на полицията

При
необходимост

Педагогически
съветник,
Педагогически
екип, институции

Директор

Неразделна част от настоящия годишен план е планът за квалификационната дейност на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ за
учебната 2020/2021 година и е приет на редовно заседание на Педагогическия съвет с Протокол №10/08.09.2021 г.

