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Раздел I
Кратък анализ и оценка за дейността на училището през учебната 2018/2019 година
През изминалата 2018/2019 учебна година дейността на XI ОУ “Елин Пелин“ гр. Перник протече съгласно залегналите в годишния
план приоритети:
1. Повишаване на качеството на образованието за постигане на по-високи резултати в ОВП.
2. Прилагане на единни педагогически изисквания и критерии за оценяване.
3. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
4. Ефективно използване на съвременни образователни технологии в учебния процес.
5. Използване възможностите на ЦО за формиране на умения за самостоятелно получаване на знания и повишаване мотивацията
за учене.
6. Въвеждане на съвременни подходи за подобряване на дисциплината, за развитие на ученическото самоуправление и изграждане
на силна училищна общност.
7. Опазване и осъвременяване на материално-техническата база.
През 2018/2019 учебна година, училището работи и по изпълнение плановете на следните Национални стратегии:
1.
Плана за 2014-2020 г. по Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в
образованието и науката.
 Разработване и реализиране на проект по НП "ИКТ в училище".
 Работа със софтуерната система "Енвижън".
 Използване на националния образователен портал, електронни помагала с интерактивно съдържание по всички
учебни предмети, достъп до всички съществуващи електронни ресурси, мултимедийни уроци, образователни портали.
2.
Плана за 2014-2020 г. по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри.
 Повишаване на професионалната квалификация на педагогическите специалисти чрез външна и вътрешна училищна
квалификация.
 Методическа подкрепа на млади педагогически кадри.
3.
Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по Националната стратегия за учене през целия живот.
 Повишаване професионалната квалификация на педагогическите специалисти за новите учебни програми в III и VII клас.
 Обмен на добри педагогически практики.
 Ранна превенция на обучителните затруднения при учениците и създаване на подкрепяща среда.
4.
Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование.
 НП «Без свободен час»
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 НП «Спорт за всички»
 Осигуряване на спортни пособия и участия в състезания по проект “Спорт в училище“;
 Участие в програмата "Училището - територия на учениците" модул Подкрепа на целодневното обучение на учениците от
начален етап;
 НП" Училищен плод“ и «Мляко в училище» - безплатни плодове, зеленчуци и кисело мляко за учениците от начален етап
– необходимо е да се акцентира върху полезните качества на млякото;
 Програма "За по пълно обхващане на учениците в задължителна възраст" модул " Подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини и учениците от I-IV клас " -за безплатна закуска на учениците от начален етап;
 Със съгласието на родителите, учениците от седми клас участват в проект за кариерно ориентиране, организиран от РУО –
гр. Перник;
 Работата с учениците със СОП продължава по „Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно
развитие”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 Целодневна организация на обучение за учениците от I до VII клас;
 НП „Осигуряване на образователна среда“ – Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни
науки“; Модул „ Подкрепа на ЦО“; Модул „Осигуряване на училищни шкафчета“.
 Занимания по интереси
 «ИКТ»
 НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“
 НП „Чиста околна среда“
 НП „Оптимизация на училищната среда“
 Спечелен проект по Еразъм+ „Успешни и ефективни в дигиталния свят“
През изтеклата година в училището се обучаваха 632 ученици в дневна форма на обучение, 1 ученик в ИФ, 1 ученик в
комбинирана форма от които 251 в ЦО, разпределени в 29 паралелки 11 групи.
Новоназначени учители в ПЕ – Румяна Найденова – математика; Елиза Величкова - география, Ангел Илиев - ФВС. Акцент в
работата на педагогическия колектив бе формирането на устойчива мотивация за учене у учениците, съчетаване най-доброто от
българските образователни традиции и съвременните тенденции за развитие на образованието, придобиване на компетентности за
разбиране на глобалните процеси, тенденции и техните взаимовръзки.
Ефективна бе екипната работа на преподавателите чрез обмяна на добри педагогически практики.
В изпълнение на плана по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри, всички преподаватели повишиха
професионалната си квалификация чрез участие в национални конференции, обучения, семинари и тренинги.
Придобито I ПКС – Жасмина Димитрова, IV ПКС – 10 учители, V ПКС – 11 учители.
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Добрата квалификация и методическа подготовка на учителите доведе до много добри годишни резултати на учениците - среден
успех за училището от ЗП в ПЕ – Мн. добър 5. 09. Намалява броят на неизвинените отсъствия. Възпитаници на XI ОУ „Елин Пелин“ се
класираха на призови места в областни състезания по: история, математика, ключови компетентности по природни науки, олимпиади,
спортни състезания и турнири.
За високи постижения в ОВП през 2018/2019 учебна година награди получиха:
„Учител на годината“ – Ивона Руменова, Оля Григорова, Моника Стоянова
„Служител на годината“ – Милена Любомирова
Грамота от Кмета на гр. Перник – В. Анакиева, В. Асенова
Позитиви:
Училището запазва мястото си на авторитет със собствен облик в района чрез повишаване квалификацията на учителите,
ефективност в обучението, използване на иновационни методи и добри практики на преподаване. Акцентира върху личностното
развитие на учениците чрез създаване условия за сътрудничество между учители, родители, педагогически съветник, обществен съвет,
училищно настоятелство, държавни и местни структури. Училището разработва и прилага политика за развитие на училищната общност.
Насоки за подобряване на ОВП:
 Да продължи квалификационна дейност на учителите и да се изгради система за отчитане на вътрешноинституционалната
квалификация;
 Да продължи осъвременяването и обогатяването на материално-техническата база;
 По отношение на преподаването да се постави акцент върху практико-приложния характер на придобитото знание с цел създаване
на трайни умения. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието им;
 Своевременно да се реагира на единичните фактори за изоставане, откриване на причините им и предприемане на адекватни мерки
за отстраняването им;
 Формиране на навици за редовно ползване на различни информационни източници – речници, енциклопедии, интернет и др.;
 Използване на презентации, електронни уроци и мултимедия в часовете;
 Провеждане на подходящи уроци извън класната стая;
 Външни квалификации -информация за предстоящи външни квалификации и места и организация за провеждане;
 Уебинари и линкове към тях;
 Междуучилищна- срок и място;
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 Вътрешна- информация за урок, занятие, състезание, методическа сбирка.

Раздел II
Мисия на училището

1.
2.
3.
4.
5.

Като своя мисия Единадесето основно училище „Елин Пелин”- гр. Перник определя:
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и
поведение, способни за ефективна обществена реализация.
Осигуряване на качествена общообразователна подготовка според държавните образователни стандарти, в духа и
традициите на досегашното развитие на училището.
Усвояване и развитие на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на
творческите заложби.
Познаване на националните, европейски и световни културни ценности.
Формиране на принадлежност към училищната общност.
Визия на училището

Утвърждаване на XI ОУ “Елин Пелин“ - гр. Перник като конкурентноспособно училище, съхраняващо българската
образователна традиция и национална идентичност.
Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на
световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват като
активни членове на обществото.
Усилията ни са насочени към изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя
всяка отделна личност в нейния стремеж към професионално и личностно развитие. Училището ни гарантира качеството на
общообразователната подготовка на учениците. Ориентирано е към най-съвременните образователни тенденции, опира се на
философията на една нова култура на учене, която поставя в центъра си активната роля на ученика в образователния процес.
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Раздел III
Приоритети на училищната образователна политика в съответствие с националните приоритети:
За осъществяване на основните цели и за постигане на очакваните резултати се определят следните приоритетни направления:
1. Превръщане на училището в иновативно и утвърждаването му като научно, културно и спортно средище в кв. Изток и град
Перник.
2. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез засилване на интерактивния и интердисциплинарния подход в
преподаването и обучението.
3. Усъвършенстване на системата за квалификационна и вътрешноквалификационна дейност.
4. Ефективно внедряване на ИКТ.
5. Участие в национални и международни програми и проекти.
6. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. Безопасна среда за обучение и възпитание.
7. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването й за активно сътрудничество в решаване на училищните проблеми.
8. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната
публична изява, инициатива и творчество.
9. Интегрирано обучение на деца със СОП и хронични заболявания.
10. Общото образование осигуряващо изграждане на цялостна личност. Децата с непредубедено знание за религията,
добротворството, толерантността и духовността.
11. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот“ за периода 2014-2020 г.
Изпълнение на Национална стратегия за възпитателната работа в образователните институции за периода 2019-2030 година.
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Раздел IV
Приоритети в дейността на училището:
№

Дейност

1

Дейности по организация на
ОВП
Санитарно разрешително за
провеждане на ОВП, утвърдено
от РЗИ

2

Запознаване на учителите с:
1. Стратегия за развитие на
училището;
2. Правилник за дейността на
училището;
3. Училищните учебни планове;
4. Формите на обучение;
5. Годишния план за дейността
на училището;
6. Учебни планове за
индивидуална форма на
обучение;
7. Мерки за повишаване
качеството на образованието;
8. Програма за превенция на
ранното напускане на училище;

Предприети действия
за постигане на
резултатите

Реализиран контрол на
материалната база от
РЗИ
Определяне на
комисии за изготвяне
на училищната
документация.

Срок на
изпълнение

16.09.2019 г.

м. 09.2019 г.

Организира и
изпълнява

Директор,
Домакин
Директор

Контролира

Отчита се на

Академ.
часове и
квалифик.
кредити

РЗИ

Директор

ПС

Председатели на
училищни
комисии
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9. Програма за предоставяне на
равни възможности и за
приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи;
10. Разкриване на групи за
занимания по интереси;
11. Годишна училищна програма
за целодневна организация на
учебния ден;
12. Избира спортните дейности
за учебната година.

Определяне на
комисии за изготвяне
на училищната
документация

05.09.2019 г.
Т. Николова
Г. Тодорова
30.05.2020 г.

3

Разпределение на педагогическия
труд, учебните часове, класно
ръководство, ФУЧ, ИУЧ и ЦО,
съобразено със специалностите и
кадрите

4
Сформиране на паралелки и
определяне на класни
ръководители в I и V клас

5

Отчет по изпълнение план-прием
в I клас пред Общинската
администрация

Изготвяне на образец
№1

Определяне на
комисии за
разпределение на
учениците по
паралелки.

Кл.
ръководители

м.09.2019 г.

Директор

м.09.2019 г.

Зам.-директори и
членове на
комисията

Директор

Директор

Директор

Отразяване в книгата
за
подлежащи
и
изготвяне списъци по 16.09.2019 г.
паралелки

ПС

РУО

ПС

РУО и Общ.
администрация
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6

План-график за ръководноконтролната дейност на
директора и зам.-директорите

Изготвяне на планове
10.09.2019 г.
за контролна дейност.

Зам.-директори и
Директор

7

Изготвяне на седмичното
разписание по випуски

Поставяне на задачи на
екипи

12.09.2018 г.

8

Изготвяне на годишно тематично
разпределение

Наредба № 5 за
общообразователна
подготовка

30.09.2019 г.

I клас – В.
Кирилова
II клас – Кр.
Павлова, Л.
Паунова
III клас – В.
Асенова, Р.
Симеонова
IV клас –
Т.Свечева, Д.
Борисова
V- VII клас –
Ант. Борисова
Преподаватели

9

Разработване на критерии за
оценяване резултатите на
учениците

16.09.2019 г.

Екип III клас

Директор

ПС

10

Приемане на План-график за
дейността на МО

1. Определяне на
комисия
2. Разработване на
проект за оценяване на
резултатите на
учениците
Разработване на планграфик

05.09.2019 г.

Председатели на
МО

Директор

ПС

11

План по БД и осигуряване на
здравословни условия на

Директор

ПС

Директор

Директор, РУО

10

12

13

обучение, възпитание и труд;
План за организиране на
обучението по БД и ГЗ за
учебната 2019/2020 г.
Изготвяне и утвърждаване на
план за бедствия, аварии,
катастрофи и пожари
Изготвяне и утвърждаване на
програми за ИУЧ и ФУЧ
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Разработване на планграфик
05.09.2019 г. Зам.-директори

Разработване на планграфик
Разработване на
програми

Директор

ПС

ПС

05.09.2019 г.

Зам.-директори

Директор

13.09.2019 г.

Педагогическите
специалисти

Директор
РУО

07.10.2019 г.

Педагогическите
специалисти

Директор и
МО и ПС
зам.директори

БДП-Т. Свечева,
Д.Шокалова
ГЗ-Р. Стефанова,
Д. Шокалова
I клас – Б.
Михайлова
II клас – М.
Йотова
III клас – Р.
Симеонова
IVклас – Т.
Свечева
V – Ел.
Величкова
VI – М. Маркова
VII – К.
Миленова

Директор

14

Изготвяне и установяване на
входно, междинно и изходно
ниво на учениците по всички
учебни дисциплини.

15

Изготвяне на график на темите
по БД и ГЗ

Запознаване с
програми по БД и ГЗ

07.09.2019 г.

16

Изготвяне на годишно
разпределение на темите 5 мин.
БДП

Запознаване с
програми по БДП

13.09.2019 г.

Директор

11

17

18
19

20

21

Изготвяне на график за
консултации с ученици и
родители
Изготвяне на график за
дежурства
Провеждане на родителска среща
с родителите на учениците в I, V
клас;
II, III, IV, VI, VII клас

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
Поставяне на задачи на 13.09.2019 г. Отговорници на
преподаватели
випуски

Поставяне на задачи на
преподаватели
Родителите се
запознават с:
1. Правилника за
дейността на
училището;
2. Училищния учебен
план;
3. Избраните учебници;
4. Възможните форми
за обучение, които
предлага училището, и
правата и
задълженията на
учениците и на
родителите;
5. Възможности за
целодневно обучение;
6. Възможности за
обща и допълнителна
подкрепа;
Информация за обхвата и
Изготвяне на месечна
задържането на ученици в XI ОУ справка за движение на
учениците
Разглеждане възможностите за
Търсене на спонсори и
допълнително финансиране на
дарители. Участие в
училището и обновяване на
проекти.
материалната база

13.09.2019 г.

Директор
Директор

16-20.09.19г.

Отговорници на
випуски
Класните
ръководители I,
II, III и V, VI, VII
клас

Ежемесечно

Зам.-директори

Директор

През
годината

Директор, зам.директор АСД,
УН

Директор, УН
и Обществен
съвет

10.09.2019 г.
12.09.2019 г.

Директор

ПС

12

22

I

Запознаване на учениците от VII
клас с процедурата за прием в
средните училища и консултации
във връзка с професионалния и
училищен избор
Дейности за реализиране на
националните стратегии и
програми
Стратегия за ефективно
прилагане на ИКТ в
образованието

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
Организиране на
м.април
Зам.-директор по
родителски срещи
УД и класни
ръководители

Пътешествие без багаж –
състезание с използване на
Kahoot

Предварителна
подготовка и
провеждане

м. май

2

Електронни уроци

Предварителна
подготовка и
провеждане

м. ноември

3

Открит урок по биология – VII
клас

Вътрешна
квалификация

4

Открит урок по химия с
интерактивна дъска и
образователни сайтове VII клас

5

Използване в часовете по ЗП,
ИУЧ, ФУЧ интерактивни методи
– електронни уроци,
образователни сайтове,

1

Ел. Величкова

Директор

Директор

МО

4/1

Р. Милчова

Директор

МО

4/1

м. февруари

Д. Братованова

Директор и
зам.
директори

МО

4/1

Подготвят учениците
за състезанието

м. март

Анна Антова

МО,
Директор и
Зам.-директор

МО, Директор

4/1

Предварителна
подготовка и
провеждане

През
годината

Преподавателите
по ПМД

Преподавател
ите по ПМД

зам. Директор

4/1

М. Маркова

13

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
интерактивна дъска

3

Национална стратегия за
учене през целия живот.
Национална стратегия за
насърчаване и повишаване на
грамотността
Участие на ученици в училищен
кръг на състезанието „Spelling
Bee“
Национална седмица на четенето
I кл. Гледане на филм
II кл. Четене по роли на
бълг.присазки
III кл. Най-добър четец на стих
на бългл автори
IV кл. Нека започнем да четем от
вчера, защото от утре ще бъде
късно
Пиша вярно и красиво

4

Състезание по правопис

5

Състезание по правопис / V, VI
клас/

6
7

„Най-синьото вълшебство“-Петя
Дубарова
Маратон на четенето /V клас/

8

Състезание със занимателен

II

1

2

Подготовка на
участниците IV – VII
клас
Подготовка на
участниците

м.март

Р.Милчова
М. Стойкова
М.Маркова
Преподаватели
по випуски

Директор

ПС

4/2

Директор

ПС

4/1

Подготовка на
участниците
Подготовка на
участниците
Оценяване равнището
на грамотността по
нестандартен и забавен
начин.
Подготовка на
участниците
Подготовка на
участниците
Подготовка и

м.април

М. Йотова

Директор

ПС

4/1

м.април

В. Перунина

м.април май

Преподаватели
по БЕЛ

Директор

ПС

4/2

м.април

К. Миленова

Директор

ПС

4/1

м.ноември
м.февруари
м.април

Преподаватели
по БЕЛ
Д. Шокалова

Директор

ПС

4/1

Директор

ПС

4/1

м.октомври

4/2

14

9

характер по математика V, VI
В час по математика… V, VI

10

Открит урок по химия с
интерактивна дъска и
образователни сайтове VII клас

11

Математическо състезание –
Коледно, Великденско, Кенгуру,
Михаил Сотиров, Пролетно
математическо състезание I - VII
клас
Състезания, организирани от
СБНУ, СБУ „Аз рисувам“, „Аз и
числата, „Аз и буквите“,
„Аз зная“
Състезание по БД – IV клас

12

13

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
провеждане
Подготовка и
м. март
Р. Найденова
провеждане
Подготвят учениците
м.март
Анна Антова
за състезанието
Подготовка и
провеждане

По график
на РУО

Учители в НЕ

м. октомвриаприл

Учители в IV клас
Подготовка на
участниците

МО

4/1

МО,
Директор и
Зам.-директор

МО, Директор

4/1

Преподаватели
по математика

Учители по
математика

МО, Директор

Д. Борисова

Директор

ПС

По график в
Час на класа

14
I клас
Моят безопасен път до училище
и обратно
Моят робот знае безопасен път
до училище
Пешеходна пътека
Аз не пресичам сам
Пътен светофар за регулиране
движението на пешеходците
Двуколесни пътни превозни
средства за деца
IIклас
Улиците до моето училище
Моят робот знае къде да

м.май

Директор

Подготовка на
участниците

Директор и
зам.директори
Б. Михайлова

М. Йотова

15

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
пресича
Алгоритъм за
безопасно
Пресичане
IIIклас
Път. Елементи на пътя.
Велосипед.
Пътен светофар
за
велосипедисти.
Безопасни места за управление
на велосипед.
Моят робот спазва сигналите на
светофара.
Знам къде са пътните превозни
средства.
IV клас
Пътни знаци, маркировка пътна
Кръстовища
Пътни превозни средства,
използвани в селското
стопанство,
В населено място. Извън
населено място
Виждам пътните превозни
средства
Чувам пътните превозни
средства
V клас
Скоростен път. Автомобилен
път.
Моторни превозни средства.
Предупредителни пътни знаци за
опасност, пътни знаци относно
предимство и пътни знаци за

Р. Симеонова

Т. Свечева

Д. Шокалова

16

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340

III

въвеждане на забрана и отменяне
на въведената
забрана.
Конфликти на пътя.
Виждам-предвиждам.
VI клас
Видове пътища. Пътна мрежа.
Пътни знаци със задължителни
предписания, със специални
предписания и даващи
допълнителна информация.
Моторни превозни средства със
специален режим на движение.
Алкохол.
Сензорни характеристики на
зрението.
VII клас
Карта на пътищата в България и
автомобилна навигация.
Мотопед.
Пътни знаци за оказване на
направления, посоки, обекти и
др., допълнителни табели.
Скорост. Пътнотранспортни
произшествия.
Сензорни характеристики на
зрението.
Национална стратегия за
развитие на педагогическите
кадри.
Повишаване на
професионалната
квалификация на

Директор и
зам.директори

17

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
педагогическите специалисти
чрез вътрешна и външна
училищна квалификация
Обучения в:
Microsoft Word, Microsoft Excel ,
Power point
Работа с интерактивна дъска –
електронни уроци

Вътрешна
квалификация

м. ноември

В.Дункова,
Б. Ботев

Вътрешна
квалификация

м. ноември

Р. Милчова

Обмяна на добри педагогически
практики чрез изнасяне и
посещаване на уроци I – VII клас
Празникът на празниците – ФУЧ
Религия – III клас

Вътрешна
квалификация

Постоянен

Вътрешна
квалификация

м. април

Ив. Руменова

5

Открит урок по математика

Вътрешна
квалификация

м. март

Д. Борисова

6

Урок по родолюбие – 3 март –
VII клас

Вътрешна
квалификация

м. март

7

Знаете ли български – състезание
V клас

Вътрешна
квалификация

м. май

8

Открит урок по биология – VII
клас

Вътрешна
квалификация

м. февруари

Преподаватели
по БЕЛ и
история
Преподаватели
по хуманитарни
дисциплини
Д. Братованова

9

Заседания на МО

10

Приемане на план – график на
методическата дейност.

1

2

3

4

м.09.2019 г.

Директор и
зам.директори
Директор и
зам.директори

Заседание на
МО

4/1

Заседание на
МО

4/1

4/1

Председател на
МО,
протоколчик

Директор и
зам.
директори
Директор и
зам.
директори
Директор и
зам.
директори
Директор и
зам.
директори
Директор и
зам.
директори

МО

4/1

МО

4/1

МО

4/1

МО

4/1

МО

4/1

ПС

4/1

ПС

4/1

18

2

Обсъждане, обобщаване и
отчитане на резултатите от
проведените контролни работи –
входно ниво.
Обсъждане, обобщаване и
отчитане на резултатите от
проведените контролни работи –
междинно ниво.
Стратегия за възпитателната
работа в образователните
институции
Тържествено откриване на
учебната година
Моят град празнува I – VII клас

3

Ден на народните будители:

11

12

IV

1

4

5

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
м.10.2019 г. Председател на
МО,
протоколчик
м.02.2019 г.

Председател на
МО,
протоколчик

Подготовка на
учениците
Подготовка на
учениците

16.09.2019 г.

Преподаватели
IV клас
Кл.
ръководители

Подготовка на
учениците

м. ноември

м. октомври

Петър Берон I кл.

Б. Михайлова

Петър Берон II кл.

Кр. Павлова

Иван Вазов III кл.

Преподаватели
по БЕЛ
Т. Свечева
Всички
преподаватели
съвместно с
родителската
общност
В. Кирилова
Д. Иванова
В. Дункова

Паисий Хилендарски IV кл.
Да посрещнем Коледасъвместно с родителската
общност - изложба
Изработване на коледни
картички, сувенири за
представяне на базара.

Подготовка на
учениците

м. декември

Подготовка на
учениците

м. декември

Директор и
зам.директори

ПС

Директор и
зам.директори

ПС

4/2
Директор и
зам.директори
Директор и
зам.директори

4/1
МО

4/1

4/2

4/2

19

6

7

8

9

10

V

1

Участие в кулинарен базарсъвместно с родителската
общност
Коледни празници I-VII клас
Посещение на театрална
постановка - НЕ
Мероприятия посветени на 147
години от обесването на Васил
Левски I-VII клас

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
Ел. Владимирова
Подготовка на
учениците

м. декември

Преподаватели

Подготовка на
учениците

м. февруари

Преподаватели

4/1

Подготовка на
учениците

м. април

Ан. Бойкова
Б. Михайлова

4/1

„Баба Марта е при нас“ II клас

м. март

Л. Паунова

Трети март-велика дата III клас

м. март

Р. Симеонова

м. май

Кл.
ръководители

м. май

Преподаватели

Подготовка на
учениците

Постоянен

Преподаватели

Поддържане на
класните стаи

Постоянен

Класни
ръководители

Празник на буквите- посещение
на НИМ I клас

Патронен празник:
украса на класни стаи
Пътешествие в страната на
математиката III клас
Провеждане и популяризиране на
инициативата „Подарък за
училищната библиотекасъздаване на класна библиотека“
II – IV клас
Дейности за извънкласни и
извънучилищни форми –
състезания, конкурси, базари
Конкурс „Най-уютна и чиста
класна стая”

Подготовка на
учениците

Комисия

ПС - м. май

4/1

20

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
Организация и
декември;
Д.Иванова,
провеждане
март
Е.Владимирова,

2

Коледен и пролетен базар

3

Участие в олимпиади,
извънучилищни състезания и
конкурси
Участие в традиционния
екопразник в РМД – Мошино и
деня на Земята
Училищни спортни и
творчески дейности и
тържества
Тържествено откриване на
учебната 2019/2020 година
Моят град празнува – ден на град
Перник
Коледни тържества, изложба,
украса на класните стаи,
изработване на картички

Подготовка на
учениците

по график

Подготовка на
учениците по екотеми

5

6

4

VI

1
2
4

7

8

Директор
Зам.директор
и

ПС

Преподавателите

Директор

ПС

м.ноември
м.април

Д. Братованова,
А. Антова

Директор

ПС

Подготвяне на
програма
Подготовка на
учениците
Организация и
подготовка

16.09.2019 г.

Преподаватели –
четвърти клас
Преподаватели

Директор

ПС

Директор

ПС

Директор

Заседание на
МО

4/1

Кукерски фестивал

Организация и
подготовка

м. януари

Директор

ПС

4/1

Мероприятия посветени на 147
години от обесването на
В.Левски
Мероприятия, посветени на
християнския празник Великден
Патронен празник – Ден на
отворените врати

Подготовка на беседи,
табла, изложба

м. февруари

Класните
ръководители
Д.Иванова,
Е.Владимирова
Класните
ръководители
Д.Иванова,
Е.Владимирова
Класните
ръководители

Директор

Заседание на
МО

4/1

Подготовка и
провеждане

м. април

Директор

Заседание на
МО

4/1

I и III клас – Ден на
отворените врати

м. май

Ив. Руменова
Д. Иванова
Ел. Владимирова
Екип
преподаватели

Директор

Заседание на

4/2

м. октомври
м. декември

4/1

4/2
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Празник на игрите ЦО
Обща ученическа изложба,
Подготовка и
м. май
Д. Иванова
посветена на Патронния празник провеждане
Ел. Владимирова
Провеждане и популяризиране на Повишаване на
Постоянен
Преподаватели –
инициативата „Подарък за
интереса към четенето
II, III, IV клас
училищната библиотека –
чрез подготвени кътове
създаване на класна библиотека“ за четене във всяка
класна стая
Планиране на екскурзии с
учебна цел:
I клас – Зоопарк София
м. май
Б. Михайлова
IIклас –Хлебна къща
м. октомври Л. Паунова
Копривщица
III клас – двудневна екскурзия
м. май
М. Петрова
IV клас – обиколка на София
м. октомври Ж. Димитрова
Габрово и Етъра
м. юни
Д. Борисова
Екскурзия за V и VI клас
11-13 юни
Бисер Стоилов
Училище сред природата
М. април
Кр. Павлова
Л. Паунова
Официално приключване на
м. май
учебната година:
I клас Празнична програма
Годишно утро
II клас – Раздаване
удостоверенията на Цари Мали
град
III клас – Довиждане трети клас

МО
Директор

ПС

Директор

ПС

4/1

Директор Зам. Заседание на
Директори
МО

4/1

Всички
преподаватели
Празнично отбелязване
на края на учебната
година

IV клас – Тържествено
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изпращане
V –VII клас – Тържествено
изпращане на седми клас
13

Данониада

Планиране, подготовка
и реализиране

14

Ученически игри

Планиране, подготовка
и реализиране

15

Вътрешно-училищни състезания
- лека атлетика, футбол,
баскетбол, волейбол, шахмат,
тенис на маса
Ден на българския спорт лекоатлетическа щафета,
стрийтбол,
тенис на корт, плуване
Спортен празник на училището

Планиране, подготовка
и реализиране

18

Ден на предизвикателството
Екстремно шоу

19

Проект за първи етаж

16

17

20

Съгласно
спортния
календар
Съгласно
спортния
календар
Съгласно
спортния
календар

Екип
преподаватели

Директор

Екип
преподаватели

Директор

Преподаватели
ФВС

Директор

ПС

4/1

Планиране, подготовка
и реализиране

17.05.2019 г.

Преподаватели
ФВС

Директор

ПС

4/1

Планиране, подготовка
и реализиране

м. април

Директор

ПС

4/1

Планиране, подготовка
и реализиране

м. май

Преподавателите
по ФВС,
родители, съдии,
класни
ръководители
Преподавателите
по ФВС

Директор

ПС

4/1

Планиране, подготовка
и реализиране
Обновяване и осъвременяване на Планиране, подготовка
коридори и фоайета за тематични и реализиране
празници; обновяване на
екстериора

ПС

4/1

4/1

м. септември Учители по ИИ и Директор
ТП, ученици
Постоянен
Учители по ИИ и Директор
ТП, ученици

4/2
4/2
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VII

1

2

3

4

5

VIII

1

Традиционна изложба за
патронния празник в галерия
„Марин Гогев“
Дейности за
осигуряване на равен достъп до
качествено образование
Снабдяване с безплатни
комплекти учебници и учебни
помагала за учениците от I до VII
клас
Работа с институциите за
превенция от отпадане на
учениците с повече отсъствия
Популяризиране на добри
училищни практики за
подпомагане на деца и ученици в
риск
Провеждане на колективни и
индивидуални срещи с цел
информиране от класните
ръководители „Какво е насилие и
тормоз и как да го разпознаваме“
Превенция на насилието:
V - VII клас
1.Как да се справим с гнева и
агресията?
2.Мирно решаване на конфликти
Дейности за предоставяне на
подкрепа за личностно
развитие
Проектът на моя клас

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
Планиране, подготовка м. май
и реализиране

4/2

Организация по
доставката

през
годината

Класни
ръководители,
домакин

Директор

ПС

Контрол и връзка с
институциите

през
годината

Директор

ПС

Беседи и контрол на
децата в риск с цел
превенция

през
годината

Класни
ръководители,
педагогичиски
съветник
УКБППМН

Директор

ПС

Запознаване с
Механизма за
ппротиводействие на
училищния тормоз
между учениците.
Планиране, подготовка
и реализиране

м. септември
и при
необходимо
ст

Кл.
ръководители и
педагогически
съветник

Директор

комисията

м.ноември

Кл.
ръководители и
педагогически
съветник

Директор

комисията

Планиране, подготовка
и реализиране на

м. февруари

В. Дункова –
пед. съветник,

Директор

ЕПЛР

4/1

4/1
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2

Проследяване процеса на
адаптация на учениците в първи
клас

3

Проследяване процеса на
адаптация на новозаписани
ученици

4

Установяване на ученици,
нуждаещи се от обща и
допълнителна подкрепа
Предоставяне на обща и
допълнителна подкрепа на
ученици, при установена
необходимост, проведени
консултации и получено
съгласие на родители

5
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проекти свързани с
съвместно с
гражданското
ученическия
образование,
съвет
превенция
Диагностика,
м. януари
В. Дункова –
наблюдение,
пед. съветник
посещение в часове,
обобщаване на
резултатите
Диагностика,
През
В. Дункова –
наблюдение
годината –
пед. съветник
до една
седмица
след
постъпване
на ученика
Наблюдение и
През
В. Дункова –
консултации
годината
пед. съветник
Наблюдение,
консултации и
корекционна дейност

През
годината

ЕПЛР

Директор

ЕПЛР

Директор

ЕПЛР

Директор

ЕПЛР

Директор

ЕПЛР
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Раздел V
Приоритети във взаимодействието с факторите от социалната среда:
А. Интеграционни връзки
1.
Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразната
училищна дейност.
2.
Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между
учители и специалисти.
3.
Актуализиране на връзките със следните институции :
 Детска педагогическа стая
 Неправителствени организации
 Читалища
4.
Съвместна дейност с :
 Полиция
 Здравеопазване
 Общинска администрация
 РУО – гр. Перник
 Обществен съвет
 Социално – педагогически кабинет за превантивна работа с деца с противообществени прояви
 Кметства – гр. Перник, „Изток”
 Училищно настоятелство
 Спортни клубове и дружества
 Педагогически консултативен кабинет
Б .Взаимодействие с родителите
1.
2.
3.
възпитание.
4.

Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна дейност с УН и Обществения съвет.
Ангажиране на Обществения съвет и УН при решаване на училищни проблеми.
Засилване на взаимодействието с родителските съвети по класове за постигане на синхрон между семейството и училищното
Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
Изготвяне на график за срещи с родителите на учениците.
Провеждане на родителски срещи.
Провеждане на неформални инициативи в сътрудничество с родителите – излети, културни мероприятия, базари и др.
Постигане на ефективно взаимодействие между училищната общност и родителите.
Преодоляване на взаимното недоверие и отчуждение между училището и семейството.
Изграждане на позитивна нагласа на родителите към училището.
Създаване на измерими критерии за сътрудничеството между училището и семейството.
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Раздел VI
Празничен кален дар:
16.09.2019
Тържествено откриване на новата учебна година.
Срок: 16.09.2019
Отговорници: преподавателите на 4 клас, Бойко Ботев, директор, заместник-директори, главни учители, класни ръководители
22.09.2019
Ден на независимостта
Срок: 20.09.2019
Отговорници: класни ръководители, преподаватели по история
19.10.2019
Празник на град Перник
Участие в празничната програма на града.
Срок: 19.10. 2019
01.11.2019
Ден на народните будители
Беседа, табла, дискусия.
Срок: 31.10.2019
Отговорници: класни ръководители, преподаватели по БЕЛ, история
16.11.2019
Международен ден на толерантността.
Беседа.
Срок: 15.11.2019
Отговорници: класни ръководители, педагогически съветник
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01.12.2019
Международен ден за борба срещу СПИН.
Беседа.
Срок: 03.12.2019
Отговорници: медицинска сестра, класни ръководители
25.12.2019
Коледа
Коледни тържества, коледен базар.
Срок: 16.12.2019 – 20.12.2019
Отговорници: класни ръководители, директор, помощник-директори, главни учители
25.01.2020
Кукерски фестивал. Сурва.
Изложба, участие в празничната програма.
Срок: 24.01.2020
Отговорници: класни ръководители, преподаватели по ИИ, ТП
19.02.2020
Годишнина от обесването на Васил Левски
Беседа, табла, рисунки.
Срок: 19.02.2020
Отговорници: класни ръководители, преподаватели по ИИ, ТП
01.03.2020
Първи март.
Мартенски базар.
Срок: 02.03.2020 - 27.03.2020
Отговорници: класни ръководители, преподаватели по ИИ, ТП
03.03.2020
Национален празник. Годишнина от освобождението на България от османско робство.
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Дискусия, табла, рисунки.
Срок: 05.03.2020
Отговорници: класни ръководители, преподаватели по ИИ, история
22.03.2020
Ден на Пролетта.
Изложба.
Срок: 22.03.2020
Отговорници: класни ръководители, преподаватели по ИИ
19.04.2020
Великден
Участие в градския конкурс за боядисване на яйца. Училищни тържества.
Срок: 25.04.2020
Отговорници: директор, помощник-директори, кл. ръководители, пед. съветник и преподаватели по ИИ /ТП

22.04.2020
Ден на Земята
Екопразник.
Срок: 22.04.2020
Отговорници: преподаватели по природни науки

09.05.2020
Ден на Европа
Самоуправление.
Срок: 09.05.2020
Отговорници: класни ръководители, педагогически съветник
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13.05.2020
Патронен празник на училището.
Празнична програма, изложба в галерия “М. Гогев”.
Срок: 13.05.2020
Отговорници: директор, помощник-директори, гл. учители, кл. ръководители, пед. съветник и преподаватели по ИИ, ТП

24.05.2020
Ден на славянската писменост, българската просвета и култура.
Участие в градските тържества.
Срок: 24.05.2020
Отговорници: директор, помощник-директори, главни учители, класни ръководители
02.06.2020
Ден на Ботев и загиналите в борбата за свобода.
Беседа.
Срок: 02.06.2020
Отговорници: класни ръководители, преподаватели по история и БЕЛ
30.06.2020
Тържествено закриване на учебната година.
Срок: 30.06.2020
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Раздел VII
Спортен календар:
№
1.

Дейности

Ученически игри

Равнища и етапи

Организатори

Национално ниво:
Етапи:
Училищни и общински
Областни
Зонални
Финални

Вътрешно-училищни състезания
1. Лека атлетика
1.1.1.Лекоатлетически крос
1.1.2. Лекоатлетическа щафета
1.1.3.“Лъвски скок“
1.1.4.Състезания от различните дисциплини.
1.1.5.Щафетни игри с лекоатлетическа насоченост.

Срокове за
провеждане

м.10.2020г.

БАСУ, училища, ученически
клубове, спортни клубове,
областни и зонални съвети на
БФС, ЦПЛР /Центрове за
подкрепа на личностно развитие
със съдействието на
регионалното управление на
образованието

Постоянен
Училищни

Преподавателите по ФВС
02.2020 г.
03.2020 г.
04.2020 г.
05.2020 г.

32

XI ОУ „Елин Пелин“
гр. Перник, ул. „Минск“ №1, e-mail: elpelin@abv.bg
тел/факс 076/670310; тел. 076/670320;076/670340
2.Футбол
м.10.2019
1.2.1.Мини футбол-1-ви – 4-ти клас
1.2.2. Футбол на малки вратички
1.2.3.Турнир за купата на кмета на кметство
“Изток“
1.2.4. Турнир за купата на кмета на гр. Перник
1.2.5. Вътрешно-училищни турнири

Национално ниво:
Етапи:
Училищни и общински
Областни
Зонални
Финални

м.10.2019
м.10.201905.2020

БАСУ, училища, ученически
клубове, спортни клубове,
областни и зонални съвети на
БФС, ЦПЛР /Центрове за
подкрепа на личностно развитие
със съдействието на
регионалното управление на
образованието

м.05.2020г.
-

всички спортове

Училищни
постоянен
Училищни
Общински
/ при класиране- участие в следващи
етапи/
Областни
Зонални
Финални

м.09.2019
м.06.2020
Преподавателите по ФВС
Регионален инспекторат
м.04/05.2020

1.3.1. Мини- баскетбол
1.3.2.Вътрешно-училищни турнири
Застъпените спортове в учебните програми

м.02.2020
Училищни
Общински
/ при класиране- участие в следващи

м.11.2019
м.05.2020
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1.4.1. Мини- волейбол
1.4.2.Вътрешно-училищни турнири
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етапи/
м.02.2020
Областни
Зонални
Постоянен
Финални
/по випуски/
м.09.2019
м.05.2020

Шахмат

Тенис на
маса

Училищни

Постоянен
/по випуски/
м.12.2019м.02.20
20

Училищни
Общински

м.09.2019
м.05.2020

Училищни състезания и турнири

Училищни първенства и участие в
Ученическите игри
Училищни първенства и участие в
Ученическите игри
2.

Ден на българския спорт:
1. Лекоатлетическа щафета
2. Стрийтбол
3. Тенис на корт
4. Плуване

м.17.05.2020 г.
Общински състезания.

Учителите по ФВС, ръковод
ството на 11 ОУ
„Елин Пелин“, инспекторат
на МОН, кметство „Перник“
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3.

4.

Спортни инициативи за патронния празник на
училището

Училищен

Турнири: “Данониада”

Национално ниво

05.2020г.

м.04-06.2020 г.
Общинско ниво

м.04.2020

5.

Ден на земята
1. Лекоатлетическа щафета

6.

Ден на предизвикател-ството

Национално ниво

2019-2020 г.

Преподавателите по ФВС,
родители, съдии, класни
ръководители, ръководство

НДД, ДАНОН „Сердика“ АД,
БФС, със съдействието на
регионалното управление на
образованието, учителите по
ФВС
Учителите по ФВС,
ръководството, кметство
„Изток“

БАСУ, със съдействието на
регионалното управление на
образованието, учителите по
ФВС
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Раздел VIII
План за работата на педагогическия съвет:
1. Отчитане резултатите от входните нива и набелязване мерки за подобряване на ОВП.
Определяне и гласуване на критерии за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от педагогическите
специалисти.
срок: м. октомври
отг.: Директор
2. Тематичен съвет: „Анти-стрес техники“
срок: ноември
отг.: Директор
3. Гласуване на критерии за план-прием в I-ви клас за 2020/2021 учебна година.
срок: януари
отг.: Директор
4. Отчитане резултатите от I-ви учебен срок и приемане на мерки за работа през II-ри срок.
срок: м. февруари
отг.: Директор
5. Избор на “Учител на годината“. Готовност и организация за НВО и ВО. Гласуване участие в Национални програми
срок: м. април
отг.: Директор
6. Обсъждане и гласуване на награди за учители и ученици във връзка с празника на училището. Обсъждане участие в Национални
програми. Гласуване на комисия за ДТВ.
срок: м. май
отг.: Директор
7. Отчитане резултатите от ОВП през 2019/2020 учебна година.
срок: юли
отг.: Директор
8. Организационен съвет за приемане документи за 2020/2021учебна година.
срок: септември
отг.: Директор
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