ГОдИШЕН ПЛАН
за Лeйrrocmma на Езикова zимназия иЛейо Яворов»
през учебната 2017/2018 година
За учебиата 2017/2018 година в ЕГ бе осъществен държавеи прием в 2 парапелки :
2 паралелкн, профил c Чуждоезиков » Английски език н Немскн език - общо 56 ученици.
Броят на ученнците в края н годината е 321 в дневна форма на обучение, раздределени в 13 парапелкя ; 2 ученици се обучават в
индввидуалиа форма на обучение и 1 в самостоятелна — поради замннаване в друг град. Средната пълхяемост на паралелките е
прнблизително 24.6 учеиицв, като 1 паралелка — 1 2в остава на границата на минямалната пълияемост — 18 учеиицн .
В гамназнята бе предложено профнлирано обучение по I и II чужд език — аыглыйскн, немски, френскы ; български език а
литература като I1I профилиращ предмет; обучение в групи за 3ИП сдоред интересите на ученицитс от XI иХцклас . В обучението

по всички учебви предмети усилията на преподавателите бяха насочевн към постигаые на много добри резултатв в учебната
дейност, постигане на изисквавнята за задължителна и профнлирава подготовка, успетна подготовка sa държавнн зрелостпи
изгтти, въашно оценяваые на постиженнята на учениците в V1ц клас, олвмпаади, състезания и другн изяви на учениците.
За четвърта поредыа годнна учнлището ни е едно от учнлищата в страната, които получават допълиителни средства за стипендии
за високи образователни резултати съгласно заповед на министьра на образоваиыето и науката.
Гимназията е на 31 място в страната от 983 училища по резултати от ДЗИ ло БЕЛ с усдех Мн. добър /5.22l.
Резултатьт ии от втори Д3И - Мн. добър /5.48/е с 1,10 по-висок от средния за страыата н само 0,14 нн депят от топ 10 на училнщата
с най-добър резултат от втори ДЗИ .
ЕГ постнгна ыав-високнят св резултат от ДЗИ от 2009г. до сега/. Огчттаме иай-високия си резултат до момеыта от ДЗИ по БЕЛ н
най-високня си резултат от вторня ДЗИ.
Съазмерим резултат слрямо предходната година
° Най-голям интерес към английски език и биологня н здравио обраозваине
° По-високи са резултатите no АЕ - Отличен /5.64/, НЕ - Отличеи /5.53/ и Хамня - Огличея /5.83/
° Известен сдад в резултатвте по биология
о Традицнонио високи резултатн по чуждите езицн .
о Разделянето на модули не е оказало влиянне върху реsултатнте
~

СНЛНИ СТРАНН :
➢ Висок среден усдех на училището . Трайна тенденция.
➢ Обективност в оqеняването знанията н уменията на учениците, сьизмеримо с резултатите от външно оценяваие;
➢ Ясен фокус върху работата и високи очаквання към постаженията на учениците;
➢ Разнообразаи методи на оценяване по всичкн учебни предмета . Лрилагат се рааличнм ивтерактивни методи, които водят до
качествената промяна на успеваемосгга и мотивацията на ученвцыте.
➢ Висока мотивация за изучаване на чужднте езици — пря по-голяма част от ученяqите; сериозно отиотеиие и повишаване яа
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резултатвте ло втори чужд езнк;
➢ Стремеж и възможносгн за изява у мотивиранитс ученици - освен в олимпнадн и сътезания на МОН, в в други конкурсн в

сьстезания организврани от различнн инсгнтуцни.
➢ Среда, която предлага разширени възможность за разнообразяваве на обученвето и интснзивно включване аа интсрактивнн

дейыостн.
➢
➢
➢
➢
➢

Дейности, насочеви кьм мотивиране на ученициге за системыо н самосroятелно учене ;
Запазване относително виския брой ва неизвиневите отсъствия;
Значятелио нисък броя на наказаныята, наложеыы от Педагогическия съвет и броя на носителите на слаби оценки;
Ниска степен на агресня - предимно вербално, няма регьстриранн случаи на протьюобществени ароявн
Ученицвте възприемат училището като защитено а сигурво място за учебиа дейвост

СЛАБИ СТРАНИ :
• Обичайно нискн резултатн - в едни н същи паралелкя
• Висок брой отсьствия - в еднн и сьщи паралелки; предпрветвте от училнщето мерки не постигат очакваыия ефект
• слаба мотивация и ниска степен на кондентрацня пра определевн групы учеянцв ;
• липса на желанне за креатявнн дейности у значителна част от ученнцитс
• предпочитанне към стаидартни формн на обученне н най-вече на оденяване;
• Лш[са на отгоюрно отиошение при значителна част от учениците към самоподroтовката, инцидентно учене
• Мадък е броят на ученицвте, у които е наяице посrоянен стремеж към качесгвено усюяваае на зыанията и уменията.

•

Рядко се првлага диферевцыран подход спрямо по-виско мотивираниrе ученицн в тезв сьс сериозни пропуски и
затрудневяя при усвояване на уч. матернап.

•

Недостатьчно открити уроци; посещават се от малък брой учители, не се слоделят добрь практики, няма съвмеспю
планиране между учителвте преподаващн в парanелката в във внлуска

7. Насоки sa оптгс%шsирипе на Лейноспипа на ЕГ през 2017/2018:

Плааиране и реалтзиране на дейности за изграждане на самосъзнаьие за общност.
Квалификация на учитслите по новата нормативна уредба и новите учебнь лрограми;
Планиране на квапнфикациониа дейност насочена към преподаване на общообразователни предметн на чужд език

Инстятуцновална и методическа дейност ориентярава кьм споделяве на добрн практикн н обмяна яа опит за прилагане на
интерактивни методи на обученне.

Съвместио планнране на урочни единиtt и , особено в катедрите в които има новн преподавателн без педагогически опвт или

стр. 2

ГОДИIцЕН ПЛАН
за дейността на Езикова гимназин «Пейо Яворов»
през учебната 2017 / 2018 година
Съвместна работа за подобряване на индивидуапните и кодективва резултачн .
Въвеждане на учителско и ученическо портфолио.
Активна и двупосочна комуникацня между учатслн н учеиици .
Възлагане на довече проектни зацачы за работа в екып, за да се преодоляват проблемите с нарутената комуникация.
Оптямизиране на качеството на оценявавето - ефективна взаимиа обратна връзка.

Въвеждане на проектно-базираыо обучение н мнтердисциплинарен nодход.
Диагностацираае на начините на учене на учениците с траёно ниски резултатн м додълнителио консултиране върху моделн на
подгпroвка и самолодготовка .
Даференциран подход както в урочната дейност прн преподаване на нов матеряал, така ы пря оцеаяване на учениците

Оптямално използване на времето за консултации - както с ученици , излятващи затрудиения прн усвояването на учебния
материал, така и с ученици , конто имат сериозни пропускн поради продължително отсъствие.

Авапиз на прачнюtте в набелязване на конкретнн меркы за работа с паралелките н отделнн ученици допускащи голям брой
о1•съсгвыя.
Осъпикгвяпапе па рсгулярии срсщи и съвмесгно плапиране по катеЛри , скипи_ комисии .
п
^
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образоваиьето в България и Еврода. Обучеиисто , съобразено с държавните образователпи изисквания, цели да иодготвя млади
хора, които да се справят с академачиате изискваяня на всени уыьвереитет в света. Това е цел , която отстоява всяко училище с
традицыи и с високо качество ыа обученнето, цел, която се дрнлокрива с амбициите аа родителите м учениците. Обучението в
тозн аспект е приоритет на всяко училище с внсоки критерин към своята работа.

Мьснята на Езикова гимвазня е свързана с общочовеицwте ценносrи, с ттсното изграждане и устояване, със знаныs и
способиостн , конто разчитат на откриването, сьхраняваыето и предаването на духа и нравственате стойноств, с осмиглянето им
като основа в съзнателния живоr на учениците. Мысняrа е това, което дава облика на училището и т прави различно от всички
останапи. В този смисъл мисията на ватето училище се определя от сдедните основаи локазатели :
➢ Формарането аа личности с висока иятелектуална подroтовка и обща xynrypa, с ярко изразено гражданско съзыание и
поведевие, сдособни за ефектнвна общесгвена а личыостна реanазацня;
➢ Развиване на ныдивидуалиосгга и стилryлиране на творческите заложби у ученяците.

➢ Развиване на критическото ммслене и фуикцноналыата грамотиост. Училащето стимулира толерантен обмен ва идеи,
насърчава желаыне да се учн цял живот. Така ученицыте израстват като личяоств с високо гражданско съзнание,
ангажирани с глобалните проблемн на човека н природата и водеви от идеапите аа демокрацията.
➢ Обучаване н възпвтание в условията па творчество м сьтруденчество между учител и ученик.Дналогьт в учебните часове
изгражда у учениците самочуветвне на творци, на актывии мислещи хора, от които зависн светьт.
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Мнсията на училащето е в сътрудничеството, осмислената позицня, че са си необходими тпiтел а ученик — ие само за да
покриват образователните изнскванья , а защото се допълват. В разбирането, че продуктьт на техння вителектуален труд е
невъзможен без участиеrо на едната страна в обучението. В способностга на ученнците, азраствайки , да прозрат
предммството , че са имали щастието да учат в условия, които им позволяват да са дейна страна в своето израстваие.
11I. ВИЗЯЯ па учн:пгщето /съгласпо сфатегнята/
ЕГ ца се утвърци като сьвременно демократично училище за чужцоезиково обучеиье ;

✓ Учитице, предоставящо качествено и сьвременво образованве, което включваприлатане на

актуаяни стратегии ,

технологин н интерактивни меrоди на преподаване; аыгажиране , подпомагане и ствмулиране на ученицитс .
професионалните си умеиня н стимулират развмтието на
✓ Учнлище, в което учителите постоянно уеъвършенстват
н
творческите
запожби
яа
учениците;
инднвидуалносгга
✓ Училище, което лредоставя образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество:
- екип от високо квапифициранн и отговорни за резултапtтс на ученицвте спецналисти;
- мотивирани, творчески мислещи ученици , активно взаимодействащи сьс социалната среда;
- ааситен с дейностн училищен жнвот, която да nревърне училището в привлекателно място за младите хора.
✓ Ефекпавна училищна политика, която установява ясни параметри и приоритети, даващи възможност на отделните хора да
работят в ралцсите на уст•ановенв граници по творческн и самостоятелен начаи .
✓ Атмосфера, осиована на ред, целенасоченост н радост от ученето .Положителен клммат за учениците : добро поведение,
достижения, усилия и
възнагражцення за демонстрираните от тюс достхження .
✓ Ясен фокус върху работата и високи очаквания кьм достаженията на учениците .
✓ Оценяване ефективността на работата въз основа на резултати , а не на намереиия. Данвите и ииформацията за резултати на
училището и училищнхте процеси се използват за насьрчаване на постоянно подобренне.
✓ Съвременна учебна среда в която учениците са във фокуса на обучението, където любопитството е по-цеяво, отколкото
сьдържаинето, където ученето не е само запомняне на онова, коет учит•елят разказва яа учеяяците, а по-скоро
взаимодействие с иден, така че да се изграгlн личен смисъл от тяк.
✓ Положителии взаимоотиошення между родителн,учители и непедагодически персоная.
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ГОДИШЕНПЛАН
за дейността на Езикова гимназия «Лейо Яворов»
презучебната 2017/2018 година
I. Освоввв qелв:
1. Постигане на равнище на функционалиа а мултифункцьоналната грамотиост на ученицате, което ще осагури възюожыост за
личносrно а общесгвено разввтхе. Придобиване аа функциоыапна компетеитиост, гарантираща създаването на осиови за успешно
сиравяне в различна соииаяна среда — в дома, в училището , в професиоааяната общност.
2. Придобиване на конкретни знания и уменхя за работа чрез ефективно прнлагане на нвформациоиките техиологиа в

образователния процес.
3. Въвеждане и разработване аа профили ыа обучеьие, адекватьь на пазарното тьрсене, еъчетаващв традацивте н възможностите
за реализация на младите хора в Българня, Еврода я света.
4. Приобщаване на родители, общественост, местыа администрация, бизнес средвте н бивтите възпнтаници на ЕГ към мисията а
целите на училището . Приапичане ьа Учплищното настоятелство като партяьор в развитието и улравлениет на училището .

5.Пълиоцемао разввтие на способностите и интересите на ученииите с цел адаптация в конкретната систеюа от обществеии
отиошеяня, адекватно ориентнране в динамичиия свят н създаваае на отговорно поведеиие за участие в обществеиая живот.
6. Създаване на актуапни извъикласии форми, обновяваае и развитие ua традацвьте на ЕГ, аа символите и ритуалите.
7. Издигане и утвърждаване престижа на ЕГ чрез развитие на учеиическото самоуправпение и привличаве на ученическия съвет за
дартиьор в развитието и упраапението на учклащето.
8. Повишаваье квапыфикацията на на ледагогическате кадрн съобразяо вационатпiте стратегнн за кариерно развитне, съвместна
работа с ВУЗ, подобряване на административния капацатет за управлеьие на училището.

9.Проектии дейностн и медийва политика за популяризиране аа ефектввнате модели иа подобряване и развитве на учнлищиата
среда а училипцгая жавот.
11. Основмв прноратети и задачн

I. Осигуряваае на ефектавност на учебио-възлитателната работа чрез сьздаване на условвя за удовлетворяваые на различните
потребности и иитереси на учениците, прнлагане на ДОС за учебыо сьдържание, формиране на нормативна култура и коюпетенции
на преподавателския екип.
1.1. Осагурвване на условия за пълноценен учебен процес.

1 .2.Съчетаваие ьа утвърдените традицин с отвореност кьм новн идеи; додобряваве на възможиоствте за образование на
обучаващытс се, така че да придобият ключовн компетеацни, да получат по-добра квапьфнкация а да имат дo-добра таисове на
пазара ыа труда;
1.3. Разработване и въвеждане на иновативни елементи/стратегии по отношение на организацията н/или сьдържанието на

обучението;
1.4. Оргаиизираие по нов или усъвьрменстван аачян управлението, обучението и учебната среда;
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1.5. Излолзване на ноаи юетоди на преподаване ;
1.6. Разработване по нов начши учебно еъдържание, учебнв програми н учебни дланове, сьобразени с образователните
изисквавхя , възможностите на училището и интересите на учениците.
1.7. Въвеждане ва прсектво-базирано обучение н интердисциплннареь лодход
1.8. Учебна среда, която стимулира ученвдите да учат, като подчертава значението на ученето; уверевосг у ученишrrе, че това,
което учат, е важно и ценно .
1.9. Увеличаване на интереса и мотивацията на учениците в процеса ва обученве чрез издолзване на иыовативнв мегодм, базирааи
ва ИТ решения. Насърчаване на интерактивното обучение и критичыото ммслене
1.10. Мотивиране на учениците за повишаване на теххите постаження, поставяне на перспектвни и сравнително по-трудии цели .
1.11. Преподаване с акцент върху разбирането, а не възпроизвеждането .
1.12. Формиране на способност за самооценка на имвото на знания и компетентиостиу учеввците.
1.13. Ефективхи н разнообразян формя яа лроверка и оцеика, самооценяване м взаимьо оценяване между учеиицкге.Посroянна
обратна връзка за постигнатите от тях резултатн .
1.14. Използване на получената пра оцевявавето ииформация в днагностицираните слабости за корекцни и за подобряване на
резултатыге от учебната дейност .
1.15. Активна н двупосочна комуникация между учителн ы учеынди .
Общуване основано на партвьорскя взаимоотношения .
1.16. Чрез профилираното обучение - надграждане раввището на знания и умевия в съответиня клас и подготовка на
зрелостницвте за успедпro полагане на Държавии зрелостни изпвти а за успешеы прием във висши учебни заведения, както и
вагласн за житейска оргавизацня .
1.17.Издигавето на качеството на чуждсезиковото обученне н равнището на додготовка на учеимцнте в съотвс.пtiпвне с
евролейските критерии и стандартн ;
1.18. Извеждането на обученнето по чужди езици като специфика на училището м обездечаването му с хеобходиюая хорариум.
1.19. Сертифиqираие знанията и уменнята на учеввцыте за всички нива на Европейската езикова рамка.
1.20. Издмгаье ролята на втори чужд език чрез дромяна в нагласата и мотивацията на учениците .
1.21. Увелачаване дела на учеиаците, явяващв се на ДЗИ по профилирапцt предмети .
1.22. Съчетаването на чуждоезиковото обучение с профилирано обучение по общообразователни предмети с цел професнонааао
орнентиране и бъдещо кариерио развитве на учениците.
1.23. Създаване на международин коитактв , конто да спомогнат за язграждане на високи критерии в обучението , обмяна ва одыт и
довншаване ва квалафикацвята , както u възможност за вашите ученицы да получат международно валидни сертяфикатн .
1.24. Осъществяване на коитрол на класната и извънкласвата дейност на учителите и стимулвране на дейностите и взявите на

~
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ГОДИШЕН ПЛАН
за дейността ua Езикова гимназия «Пейо Яворов»
презучебната 2017/2018 година
1.25. Развхтне на ивствтуцноналната методичка дейност н квалификацвя .
Планираве на квалификаqнонната дейност в сьответствне с учшлищната стратегия и в изпълиевие іta Нацноналлата стратегия за
развитие на дедаroгическите кадри .

1.26. Повишаване мотивацията на педагогическите кадри за дрофесионалио усъвършеистване и акгивност при iipилara іero на
~

юговативми пракrвкв.
1.27. Стимулиране на персонала за иновацнн в за създаване я поnуляризираые аа добрн практикя .
1.28. Оказване ма подкрела за новвте учителн
1.29. Планиране на квanификациоина дейност насочена кьм преподаване на общообразователни предмети на чужд езьк.
1.30. Делегкране ыа отговорностн на учителите, повишилн професионатtата си квапификация и ствмулираве за пo-натигьшио
развитне н самоусъвършенстване.
2. Грахсданско образованне н възпмганне
2.1. Изграждане на култура ва поведение в училхщната общност, roтовност за участве в общоучизпнпцшя жнвот н чуветво за
лрнмадлежност u съпричастиост към ЕГ.
2.2. Изграждане на систеюа от символы и рхтуали в ЕГ, създаване и развитне на трацицин, подготвяща учеянцитс за живот,
дейвост и реапизация в училвщиата, извънучилищната в житейската среда.

2.3. Формиране на модели за поведение през свободното време на учеынците н модели за работа в екип чрез участие в
взвънкласинте форми на работа.
2.4. Участие в лрсектин н други сьвместнв дейности с различни институции и нелравителственн организации и предоставяне на
възможность за развитае и изява на интересите а способностите на учениците в рамквте на училището н извън него на различни
ныва.
2.5. Създаваые ма умення н яагласи за здравословеь начин яа живот чрез разватие яа различвите видове сдорт н туризъм и участие
в спортно-туриствчески училищии форми и инициатяви.
2.6. Формхране на екологична култура и култура за устойчиво разввтие.
2.7. Възпитание в толераитност и сьпричастност към ученици с образователни проблеми и спецнадни образователни потребsости
и желаяне за тяхното интеrриране.
2.8. Създаване и реапизиране на изяви аа клубнв учьлищни форми, свързани с театралвото изкуство, журналистиката ,
фотографията, танците н спорта.
2.9.Многообразие на училищния живот чрез културля, спортив и други обществени изяви.
2.10. Създаване начувство и увереност у ученмцхте, че училището като социапна общностюма голямо звачение за тях и може да
бъде повлияно от тях самнте.
2.11. Управлениего иа училището в сьответствие с европейските норми и принципите ва гражданското общество за прозрачност,
на права и отговорноеіи, за контрол при изпълвение на функцните на ддъжностите, за
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®1. ОБРАЗОВАТЕЛНА Н вЪ3ПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

I.I. оБРnзовлттлпнл Л Fifir юст
Срок зы;

ј

I. Поцготовка, оргввнзацхя н прове•дсдане иа нзпитв
1. Органи sиране на изпип{а сосия -

Септември —

Зам:директор по учебната

поиоавнигелги+ изпит

януари

дейноет.

Директор

по
Оргаинsиране и провеждане на
ПО

арЖ8ВИКfе ЗрР.ЛОСТИи ИЗПИТи

lрелодаващи в XII кл. учители
преподаващн учхтелн; главех

провеждане на пробни ДЗИ по предмети и
напиз на резултатиге;
ахапиз ха резулатите от ДЗИ

Юни

• Организиране х провеждане на изпити :
за промяна на оценката, поправителии

Прспл.lапащи учюсіи

по

провехсцане на консултации ;
изготвяне на изпитии материапх и
овспекти за изпитите ; критерии за
Създаване на оптимапни усдовия за

и

панизиране и провеждане на различни
отисЬвкацион rт изпити

чигели по чужди езици

ло
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ГОДИШЕН ПЛАН
за дейността на Езикова гимназия «Лейо Яворов»
презучебната 2017/2018 zодина
ейност
4.1. Органвзиране н провеждане на дейноств септември за подготовка на изпити към Асоцнацвята на октолтврх
Кеймбридж учхлнщата в България .

Анета Атанасова - отговорник Директор;
за дейностите
Заместник
дхректор по
Учители по Английскх език

учебиата
дейност
Директ+ор

4.2 Дейности по подготовката на ученициге Декември
за изпитх за сертифишiране на аиглийски
езхк.
- запознаване ха по-шнрок кръг ученици с

формата на хзпнтните материапи;
- обучение Иа учителите по английски език
за работа по подготовкаТа на ученхш +тв за
сертифициране .
-организиране на курс по аиглийскх език за
подготовка на сертификаш1онен изпит САЕ.
4.3. Организиране и провеждане на писмвн и Постоянен
усген хзпит за получавахе на немска езикова
ДИМОМа D$DI u D$DII.
4.4. Обучение на учхтелхте по rіемски език
за работа по подготовкаiа на учениците за

м .декември и м .
март

септемврх окгомври

Провеждане на дейностн по прсект „Ученик Февруарв - март
на ЕГ за един ден"

Нели Георгиева - отговорник за Директор
D5D обучението,

Педагогически сьветнвк

II. Плаввраща дейвост

Юни/ септември

стр. 9

Двректор

Директор
Педагогически съветнвк
Комисия за приема, учителн по

предметИ
1. Разпределение на часовете по катедри
съгласно училищннте учебнх Манове

Директор

Учители по немски език

сертифициране

Провеждане на избори за ръководство на
учехическия съвет

Учи гсли по исмскы сзик

Директор
Заместник директор

ГОДИШЕН ЛЛАН
за дейността на Езикова гимназия иПсйо Ягаnров»
презучебната 2017/2018 години
2. Йзготвяне на годишиите разпреде.пеиия за Септемврн
учебно съдържание .
Осьществяване на контрол по

Учитеди по предмети

главен учител;

своевременнот нзготвяне и представяне на
годишните рвзпределення
З . Изготввне и утвърждаване на учебни
програми за ЗИП - НПП н СИП

Директор;
Заместник
директор;

Септември

Преподаващи учитсли

Директор;
експерти в

Октомврн
(до 30.10.)

Главеи учител , отговоринци на Дирекгор;
катедри
Заместник
директор по
учебиата
дейньст

РУО
4. Оперативни съвещання с учителите по
направпення и планиране на дейньстн за
преодоляване на пропуските, отчетеtш на
годишния педагогически сьвет в края на
измнналата учебна година

III. Деёвоств оо овтвмазвраве одеяявавето востикеввятя ва учеввдвте
1. Проверка и уставовяване на входиото
ииво на резултатите от учебнo-

Октомври

Преподаващн учхтели

Директор
Замеrгник

директор

възпитателната работа
- изготвяне на тестови материапи ;
- аиапиз ха резултатиге и обсъждаие по
направления
- отчигане на реултатите на заседаине на ПС

Ръководхтели на катедри

Главен учитеп

По график

Преподаващи учители;

Заместник
дирекroр по

- анализ на тестовите формати за междиино
ниво (класна работа)
- анализ на резултатиге от междинво еиво

Януари -1 срок;
Юни - П срок

Главен учител, рьководители
на катедри

дейност;

3. Провеждане на вътрешноучилищна
диагностика по чужд език (англнйски,
немски ,) в VI1l интензивен клас
- иаготвяне на тестови материали и
критерии по формат;
- анапнз на з лтати•ге;

Януари (хмво А 1) Преподаватели по английски
и април (ниво А2) немски, фреиски език;
Ръководители на катедрн по
чухWн езици
Педагогически
на
1
сьвет в края
учебен с ок

2. Провеждане на контрапни и класни
работи по график сьобразно нормативните

учебната

изискваггня

Директор

стр. 10

Заместник
дирекгор по
учебиата
дейност;
кто

ГОДИШЕН ЛПАН
за дейността на Езикова гииназия «Лейо Яворов»
презучебната 2017/2018 гоЛина
ю. април

Провеждане на външно оценяване по
ужд език в VI[I клас
проверка на писмените работи на
чениците;
въвеждане на данните на сайта на МОН;
анапхз на резултагиге и набелязване на
iеоки за псеодоляване на ппотските
4.1. Национално външно оценяване на

м. юни (последна
седмица)

Главен учигел, комисии за
организиране х оценяване ;
техннческа комисия ;
преподаващи учитеди ;
ръководитепи на катедри по
чуждн езици

М . юни

Димигричка Павлова
Севденка Петрова

днгиталните компетентиости ха ученицитс в
Х кдас

0ОЛИМПИАДИ , СЪСТЕЗАНИЯ , КОИКУРСИ, ИЗЛОЖБN, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДF,йНОСТ, ЕКСКУРЗИИ
Дейвоетн/мероприя rня

j
I

1. Организиране и провеждане на общинскн кръгове на олимпхадите :
- изготвяне иа материали ;
- участве на учители в регионапни комисии за изготвяне ыа материапх;

- оценяване и класиране ;
анализ на резултатитс

I Озгnrюрпх I Контроа I
лриа
,f

Срок эа n зпп.аненне

•

но график на Мд

провеждане

i

эскитв олимпиав.и
учебната 2017/2018г. IУчители по

Осигуряване домакииството при провеждане на областен крьг на
пимпнадите по чужди езици

осигуряване на квестори ;
определяне на комисии за организиране и оценяване ;
изготвяне ха предложения до националните комисхх за допускане до
ационапен кръг

гласно график на МОН
провеждане на
еническите олимпиади ]
шюналниre сьстезаиия
ез учебната 20171201 8г.
i катедри по

пкдн езици
рчители

СТр. 1 I

J

ГОДИШЕН ППАН
за дейността на Езикова tимназия «Пейо Яворов»
презучебната 2017/2018 година
З . Осигуряване участиего на класирахите учехицн в обласпгн кръгове на
олимпиадите
- подгаговка на учениците за участие;
- анализ на резултатитс ;

Съгласно график на МОН
за провеждане на
учеиическите олимпиади н
нвционапниre съсгезания
првз учебната 2017/2018г.

Замествик
дирекгор,
Главеи
учител
Учигелв по
съответниге
предмети

Дирекгор

4. Осигуряване учаетнето ва класирахите в национапните кръгове ученицн
- подготовка за нацновален кръr,
- осигуряване на финансова подкрепа;
- популяризиране на успехиге на учениците

Съгласно графнк на МОН
за провеждане на
ученическите олимпиади н
националните състезания
през учебната 2017l2018 г.

Замостник
директор,
Главен
учител
Учхтли по
съответните
предмети

Директор
Председател
на УН

Учители по
математика

Заместник
дирекгор

Съrгеsаввя
1. Математика
• Математическо cъcrz.taxxe „Европейско кенгуру
• Математически турннр „Чернорхзец Храбър"
• Матеюатическо състезание „ Вергил Крумов"
• Коледио Математическо състезанне
• Великдеиско математическо сьсraание
• Математическо състезание — гр. Ловеч

по график о г
o ргаиыза i ориi е

2. Фхзика
• Есенно национално състезание по физика
• Пролетно хационапно състезание

По графхк от
организаторите

Учители по
физика

З . Химня и опазване на околната среда
• Национално състезание „Тестовизадачнsаученнци в
гимхазиаленетап"

април

Учхтели по
w+ мия

4. Природнх хаукн и екологхя
• Представяне и защига на проекти.
• Международен екологичен форум „Сребърна"

май
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Учитеяи по
биология

Заместник
дu ре ~Oр

ГОДИШЕНПЛАН
за дейността ка Езикова zимназия «Лейо Яворов»
крезучебната 2017/2018 година
5. Състезаихе „Ключови компетентностн до природни хауки"

6. Англнйски език
• Съсrезание за проверка на комуиикативни умсиия на аиглийски
език на МОН
• Конкурс за придобиване на стипендия sa обучение в СА1Ц и
•

Великобритавня
Съсгезание по творческо писане на фондация „КорПлкк:"

•

Клуб BEST

•

Участия на клуб „BEST" в състезания по публична реч, дебати,
четене на псезия и проза
Състезания по английскн език на Асоцвацнята на Кеймбридж

•
•

По график от
организаторите

Учигели по

по график от
организаторите

ytnnenu по
английски

Директор

език

учхлищата
участне на катедрата по АЕ в обламното еъсгезаиие ха РУО по
английски език /при покана от организаторнтеl

по график на
7. Немски език
организаторите
• Олимпиадапо HE PAD към Посолсгвото но ФРГ-Х кл .
• Олхмпиада иа хздателство „Клет" по немски езхк
• Олимпнада на Гьаrе инстхryг
• Състеэание по изразително четене a V111 кд .
• Състезание за четене и анапхз на художествена литераryра н Х и XI
•
•

природнн
наукн

Учители по
немски език

кл.
Теачралев фестивал"Да вдигнем завесата за немски език"
Jugenddebaпiert — нацнонадьо състсзанне по дебати на немски езнк

8. Френскн езнк
• Седмица ва франкофонията
• Маратон по писане
• Проектии дейносгв - ЕРАЗЪМ

по график на
организаторите

Учителх по
френскв езнк

9. Многсезично състезаине (англнйски, немски, френски език)
• Осигуряване на домакинсгво;

Ло график

Главен
Учител —

езици
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Директор

ГОдИШЕНЛЛАН
зи дейнос» tлиг па Езикова гимназия иПейо Яворов»
nрез учебната 2017/2018 юдина
•
•

проверка и оценка на работхте;
предложения за класиране
10. Периодичхо участие в конкурсн, обявяванн от кутурниге ннсмгуцин в Посroянен
България - Бритаиски сьвет, Гьаre-Инстигут, Френски културен хнстиry,
посолствата на съответиите страни
11. Българсxi+ език u литература
• Областиа литературна конфереиция
• Съсreзание „Стьпала на званието , организирахо от СУ"Св.
Климент Охридски"
• Състезание по БЕЛ Зная или ьюга" за 9- 11 клас
• Седмица на четенето

12.Предприемачество
• Участие в Световната седмишt на предприемачеството
• Участие в «Менидигьр за един ден» - ЈA Bulgazia
• Учаетие в Световеата седмхца на париre, организиран от 1 А

Нсемврн - март
февруари
юни

Учитсди по Дирекгор
чужди езици
Учителв по ДирекгоР
български
еЗИк и
лхтература,
главен учител

по график на
оргаивзаторите

нсемврн

Данисла
I онсна

март - април

Bulgaria
Спортво-турхстхческа дейхост
1. Участие в мероприятвяга според Национапен спортев капеидар на МОН Постоянен
за учебната 201 7/201 8г.
Октомври
2. Лровежданв на дни на активхото спортуване.
Нсември

Учители по
спорт

З . Провеждане ма вътрешноучилхщни турнирн по волейбол, баскетбол,
шахмат, тенис на маса,

По график

Учители по
спорт

Заместиил
щректор

4. Провехсдане на общииски първенства (волейбол, футбол, баскетбол,
тахмат, тееис на маса)

Ло грвфик

Учители по
спорт

Заместиик
ди екгор
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Замеспiик
директор

Учители по Заместник
дирецтрр
спорт,
класни
ръководители

ј

ГОДИШЕН ПЛАН
за дейността на Езикова гимназия «Пейо ЯворовН
през учебната 2017/2018 гоЛина
график

Областни и зоиални еъстезання

јУчителн по

Проучване на възможиосги и предлаганв на органиsиран зимен и летеи
цип на ученю tите.

по

Традиционен rypxxp по вапейбол и шахмат за купата на ЕГ"ПЯворов".

по
решсние на HC

Спортен празник на ЕГ"П.Яворов"

јУчиrcлы по

НКВАлиФЯКАЦЙОННА
Основии акцеити на институционапната квалификациоьна деяност :
1. Усъвършенстване на професионапнвте компетенции на работещите в ЕГ „П.Яворов" учггели чрез организиранс гІа тренинги и
обучения за целия педагогически колектив:
- изграждаие на умення за конструктивна комуникация;
- подобряване изпълнението на социалните роли и отroвориостн ;
- насърчаване на себеувереностга н мотивацията;
- екидно взаимодействне .

2.Квалификационно - методически форми на работа, които залагат на обмен на добри пракгикн, партньорство и пракгическо
приложение.
З. Представяне на материапи и идеи от посетеии индивидуални квалификационнн курсове.
4. Организиране на семинари в рамките на отделните направления по актуалнн проблемн на частвите дидактики .
5. Повитаване личната и професионапна квалификаш i я чрез нидивидуапио участие в курсове н семинари.
б. Усъвършеистване уменнята за pa6ora с нови технологии.
7.Оргамизнране и провеждане на откритн уроци пред учителн от ЕГ и други училища.
/7лан за квапификацаонната Лейност - прwгоженне кам zоЛиrиния пяаи.
00РГ

ТЪРЖЕСТВА Н
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ГОдИШЕН ПЛАН
за дейността на Езикова гимназия КПейо Яворов»
през учебната 2017/2018 година

- .... --- -- --_--дейи
- nстн /мероприятия
,

- -

,._

( рак за
изnълнепне

_
_....
ждане на тьржество за откриввне на 15.09.2017
t година.
ніе на новопосnпилите ученици по
Коледни празници - традиции и
аготворителност. Коледен базар.
)ганизирахе на коледни тьржесгва по

18.l2.2017

)леден благотворнтелен концерт

15.12.2017

:івда
комисия за
не на тьржесгва

ща комнсия за
хране на тьржества
ръководители,
ески съвет

Баба Марта в Езикова гимназня . Изложба 01.03.2018
марreници.

ia комисия за
ране ха тьржества
по изобразхтелно
.Учехическх сьвет

8

комисия за
не на тьржества

• Подготовка, органхзиране и провеждане
а патронвия прачник на учияището
литераіуреи конкурс „Аз вечио диря"
програма от ученици ;
рекламна дейносг х подгоговка участвето
благотворителеи базар

Изпрашане на випуск 2017

Anpил 2018

2018

нІа комисия за
иране на тьржества
ръководигели, УС,
Училищна комвсия за
организиране на тьржества;
класни ръководителн на XIx
Хllклас .Ученически съвет
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У'+ кгел

главен учител

ГОДИШЕН ПЛАН
за дейността на Езикова гимназия «Пейо Яворов»
презучебната 2017/2018 гоЛина
Церемония по връчването на Немска
икова дипдома

й 2018

Ден на випуска - тьржесгвено отбелязваг
24 май - Деня на българскаrд просвета и

май 2018

DSD-учигелн,
учитсли по немски език
Училищна комисия за
оргахизиране на тьржесгва

4iВНА,С0I ЩАЛН 0-li 14ТОцА И СТОII АНСК А JjГ,ЙНО СТ
®АДМИНИСТРАТ
.
-•

ейнлми/мсроцрнягим
:
.— _------

-

Orrosopxx
Сlюкза ,
изn ллхеиис лхца
-------- - ------L Адмнхистратнвиа дейво rг

Юли/
1. Изготвяне и утвърждаванс на щатно и
сегпември
повменно разпхсание
2. Подттовка и откривагге на учебната година 15.09.2017
3. Акryan изация на:
- Стратегия на училището
- Годитен план на училищет
- Лравхлник за дейностга на училището
• Правилник за вътрешния трудов ред
- Правилник за безопасни условия на
обучеиие, възпитание и труд

м . септември

----

Коитрол
•

--- -----

--------

Директор

РУО

Комисия опредедена със
заповед на дхрекпора

Директор

Комисии сьгласно
заповеди на Директора

Директор

м. селтември Комисия съгласно звповед Директор
4. Приемане критерив за оценяввне
на директора
постигнатиге резултати от труда на
педагогическите спецналисти. Определяне на - м . октомврх
комисия за взвършване оценяването.
5. Лолучаване гга савитарно раsрешително за м . септември
провеждане на учебиo-възпитателния процес
цо 15.09. -[
Ь. Изработване на седмичио разписание
срок
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Дирекгор
Комисия определена със
заповед на диреюора

Директор

ГОДИШЕН ПЛАН
за дейността на Езикова гимназия «Пейо Яворов»
през учебната 2017/2018 година
м. февруарн II срок
Заместник дирекroр по
учебиа дейност

Директор

8. Представяне на програмитс эа ЗИП НПП за м . септември
угвърждаване в РУО;
Представяне на програмите за СИП за
утвърждаване ва директора

Ломощник-дирекгор по
учебна дейност, учителн
ло учебни предметх

Дирекгор

9. Изготвяне и съгласуване ва Спхськ-образец ы. септември
1 с РУО; представяне на Спхськ Обраsец 1 на
Община Силистра

Директор и Замеетник
дхрекroр

Дирекroр

7. Изработване на график за деиryрстваха на
учвтелите

ы. септември

10. Изготвяне на графицн:

м. сепreюври- Заместнхк дирекгор по

- за консултацнн по учебни предмети

l срок

- провеждане ха контролхх х класнн работн
- провеждане на ДЧФВС
- провеждане на доп . час на класа
- провеждане ва часовете за СИП
- дежурство на уч +телиге
- приемно време на учхтелите

м. февруари - Учители по учебни
предмети
П срок

Дирекгор

учебна дейност,

- консултации по учебин предмети
11. Подаване на документх за стипендии

м. окroмври

Комисхя ,

Дирекгор

касиер
м. януари
12. Изготвяне на справкн до РУО и МОН за
през
първия
учебен
на
ученищiте
движеинето

Заместник дирекгор no
учебна дейвост

Директор

Комисия , Заместивк
директор по учебната

Дирекгор

срок
Анализ на причините

м. февруари

13. Актуализиране списька ха ученициге,
коиго получават стипенднн

ю . февруари

дейност
14. Изготвяне на справкн до РУО за ДЭИ

м . февруари

Училищна зрелостна

комисия
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Директор

ГОдИIцЕН ЛЛАН
за дейността на Езикова гимназия «Лейо ЯворовН
презучебната 2017/2018 тодина
15. Изготвяне на график за провеждане на
родигелски срещи

м . септемврн - Замесп+ик директор по
1 срок
учебха дейхост
М. Март - II

Директор

срок
1 б. Планнране за набхране на извънбюджетии м. март

Директор

СрСДСТВ8

17.Опредепяне на комвсхи за провеждане на м . април
ДЗИ и предЛожения за оценитепи за ДЗИ
18.Изпращане на заявка за зрелосгин изпитв м . anрил
за ДЗИ
м . май
19.Издаване на служебни бележки за
опускане до ДЗИ
м. май
20. Иsготвяне на справки за учеиици,
недопуснатн до ДЗИ
21. Определяне на комхсии за провеждане на м . юни
вънтно оцеtwване в V111 интензввен клас

Заместник директор по
учебна дейност

днрепор

Учнлиииiа зрелостна
комисия

Директор

Училищха зрелостна
комисия

Директор

Училищна зрелостна
комисия

Дирекгор

Заместник директор по
учебна дейност

Директор

22. Формиране на групи 3ИП и СИП ;1I чужд м . юви
език; избор на спортии дейиосгн за
следващата учебна година

Учители по предмети,
класни ръководители

Заместник директор по
учебна дейност

Заместняк директор,

Директор

- анкстиране
- събиране на декларации
23. Изготвяне на заявка за задължигелна

м . юни

омакин

учвяищнадокументация
24. Осьществяване на приема ха паралелкв
Спед V1I клас .
Лриемане и записване на ученице

юни/ юли

25. Изготвяне на проект на Списък-образец 1 юли
26. Представяне в РУО на нхформация за
изтсклата учебна година - годишен докпад,
ахализх, Справкх

Комисия определена със
заповед на директора;
Заместгипс директор

Директор

Главен учягел, Заместиик Директор
диРвктоР , ДиРектор
Главен учител, Заместннк Директор
директор, Дхректор

юли
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ГОдИШЕН ПЛАН
за дейност ,па на Езикова гимназия «Пейо Яворов»
пре3 уцебната 2017/2018 година
27. Обявяване на незаетиге места в

август

Директор

Дирекпiр

август

Комисхи по заповед на

Директор

профилираните паралелки
28. Актуалиsиране на вътрешноучилищни

нормативни докумемп+

Директора
IL Стоиавски дейиосги
м. октомври — Директор
м .нсември
Работиицн по поддръжка
на базата

Директор

м. нсември

Дирекгор

З . Сьздаване на организация и управлснне на м.нсември
дейностите по здравословни и безопасхи
условия на труд
- провеждане на различни вндове
инструктажи ;
- оценяване на риска;
- сключване на договор за осигурявахе на
обслужване от сдужба по трудова медицина

Комисии по охрана на
Директор
труда и защита при
бедсгвия и аварии;
Комисия по оси ryряване на
безопасни условия на труд,
обучение и възпитание

4. Провеждане на предваригелни и

м. декември

Медицинско лице

Дирекгор

м . декември

счетоводител,

Дирекгор

1. Изработване на план за осигуряване на
учебен процес при зхмии условия .
- определяне на длъжностни nuua за
актуаяизиране на гиановете за действие npu

бедствня и аварии;
- ремоwгни дейносги
- обезопасяване и изолиране на
водосиабдителната х парна инсталация
2. Извършвахе на проверка от оторнзирани

специалхств на отоплителните и
електроинсталациите . Съставяне на протокол
за годвост

перходични медицинскн прегледи
5. Приключване на бюджетна година .

Nзготвянс на годишниге финансови отчет и
прсекгобюджет за предстовщата календарна
година

каснер
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ГОДИIllEH ЛЛАН
за Лейността на Езикова гимназия «Лейо Яворов»
през уцебнатп 201 7/2018 година
Прнемане на план-график за подготовка на
периалнo-техническата база
м. кми —
Организиране н извършване на летвн
монтни дейности за поддръжка на базата на м .август

Домакин
Работ}ииц+ по

® дЕйности свъrзлни с пrиЕмл ил сЕдмокллсииДи
1.Ряsясинтелна камиання
1.1. Сформиране на екипи за рабага в основните учитаща в трада и областга. Осъществяване на постоянни контакгн и
сътрудничество с директори и класнн ръководителв .
1.2. Среща с директорите и класните ръководители и уточияване на график на деймостите.
1.3. Проучване нагласите на седмокласници за азбор на училище. Анкетиране н разговорн в класовете.
1.4. Предоставяне на възможност на ученицв за участие в мероприятия на училището.
- Коледен 6asap и коледен кондерт;
- Патронен празник ыа училището;
- Велякденски базар;
- Изпращане на випуска
- Други ло графык ва комисвята за празници и тьржества.
1.5. Организиране на открити завятия сьс седмокласиаци .
1 .б. Участне в родителски срещи на седмокласницн с цел разясвяване възможиостыте за каидидатстване в обучение .
2. Популяризираие дейвоrгите на училището н успехите на ученвцн н учителе.
2.1. Участие на учеиицн от ЕГ в празниците на основннте училища.
2.2. Организиране и провеждапе на планиранвте дейности по прсекта „Ученик за един ден".
2.3. Рабаген семинар с учеивци от 7 клас и доброволец към фондация Фулбрайт от САЩ.
З. Рек.лямна камоанна
3.1.Изработване на фотоколажи , видеа от учхлищния живот и лруги реклалл iи материали от ученици .
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ГОДИШЕН ЛЛАН
за дейността на Езикова гимказия «Лейо Яворови
презучебната 2017/20I8 годика
1. Осъщесгвяваие на ацминистративен контрол отиосно готовносгга на матерхалната база за предстоящата учебна годхна
Срок: м. сепrемврн

Отговорнх лица: Директор
2. Текущ контрол по правилиото попъпване, водене и съхраняване на задължиreлната учебиа докумеигацня .
Срок : през годината
Огговорни лица: замеспшк директор по учебна дейност, деловодигел, домаких
З . Учебва дейност на ученицвте и техннте резултагн и лоствжения.
- текущн проверки на ризмичносТТа на изпитванията ;
- аналнз на прилаганнте в учебния процес форми на оценяване (формат на хзготвенитс тесгове, скала за оценяване, мотивацхя на оценката);
- аыапиз на резултатиге от входво, междшшо и нзходно ниво;
- проверка на предприетите мерки за ловишаване успеваемостга на учениците (консултаqин, долълнителна работа с немотивираните ученици ,
другн формн);
- изготвяхе ва справкх с постхженията на ученициre и огласяване на високх постюкения ;
4. Учебна, педагогическа х оргаиизационна работа на учигелите
- контрол на гианиращата дейност на учителите (учебнх програмх, тематичнн разпределения, дейностх на клубнн и кръжочни форми);
- хоспитиране на учебнн занятия и наблюдеиие върху опгвмалното реализиране на планираниге дейностн (по изготвен тсматичеи план и
график на заместхик директора по учебната дейност и Дирекгора);
- хоспитиране на учебни занятия с използване на ниовативви методн на преподаване и разпространение на добри практики.
5. Административнн проверкн на учебиата документация .
Ь. Проверка на социапно-битоваrд и сгопанската дейносг.
7. Проверка по спазването на Правилмика за вътрешния трудов ред в училището, Училищнхя правилник, изготвените графнци , Правилиика за
осхгуряване на безопасни условия tіa възпитание, обученне н труд, седмично разписание .
8. Проверка по изпълхениего ма препоръкиre, дадени от експерти от РИО на МОН.
* Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвен План за контролша дейноет на Директора и замествик директора по
учебната дейност. В този годишен план са отбепязани текущиге форми на проверка по теми и проблеми, които се наблюдават периодично.
НДЕйНОСТ НА ПЕДАГОГfIЧЕСКRЯ СЪВЕТ
1. Лровехиtане на текущ педагогически сьвет:
1.1. Избор на временви и посгоянии комнсни
1.2. Избор и приемане на промехн в учебния план и утвърждаване на профили
1.3. Приемане на промени в учипищния правхлннк
1.4. Обсъждахе на дейности, кохто да залегнат в годишния план
Срок: м . септември
Отговорни лхца: заместнхк директор по учебната дейносг, Директор
2. Провеждане на текущ педагогически съвет:
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2.1. Приемане на Годитння ман на учмището
2.2. Актуапизация на стратегията на учмището
2.3. Приемаве на мановете на постоявните комисии
Срок : м. окгомври
Отговорнн лица: помощник-директор по учебната дейност, Директор, главен учхтед
3. Провеждане ва текущ педагогическн сьвет:
3.1. Обсъждане на предложевня эа наказания
3.2. Обсъждане и съгласуване на предложевията за ман-приема през следващата учебна година

3.3. Отчет на Комиснята по ман-прнема относио проучеинте налiаси на седмокласниците за избор ха чужд език и други профилиращи
предметн в ЕГ.
4. Провеждаые на текущ педагогически съвет:
4.1. Отчет на дейностиге и учебио-възпигателната работа през първия учебен срок
4.2. Доклац на Директора за резултимre от кохчролиига дейност през първия учебен срок
4.3. Докдади на постояиіцrге комисни за дейностиге през първхя учебен срок .
Срок: м . февруари
дtтоворни лица: Директор, заместник директор по учебната дейност, главен учител, комисии
5. Провеждане на тематичен педагогически съвет:

Резулrдтн от обучението по профмиращитс предметн (I чужд езнк,ll чужд език, български език и литература, IV профм - за XII клас).
Срок: м . март 2018
Отговорни лица: Директор, заместник директор по учебната дейиост, главеи учител, учители по профмите
6. Провеждаые на текущ педагогически съвст:
б.1. Разглеждаве на предложения за ноииииране на учевици по предмеги и удостояваые с ваградата на Езикова гилпiазия „Пейо Яворов"
6.2. Обсьждане на предложения за награж4аване на изявени учители по случай 24. май.
Срок : м . май
Оrговорни лида: Директор, заместник директор по учебната дейност, главен учхтел
7. Провеждане на текуш педагогически съвет:
7.1. Годишеи доклад за резултагиге от учебно-възпитатепната работа през учебната година и изпыпиението на Годишния ман на учмището
7.2. Слчет на дейностга ха постоянните комисии и катедри
7.3. Обсъждане на задачн за подготовката на учмището през спедващата учебна година
Срок: м. юли
Отговорни лииа : Дхректор, Заместник директор, главен учитсл .

®ВЗАНМОДЕйСТВИЕ С РОДНТЕЛНТЕ Н С ФАКТОРНТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА
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