I.

Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020

1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система;
2. Нарастване дела на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование;
3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

II.
1.
2.
3.
4.

Основни приоритети в дейността на РУО: Видин

Създаване на трайни връзки и взаимодействие със социалните партньори, имащи отношение към образованието за преодоляване на проблеми
с фиктивно записаните, трайно непосещаващи и преждевременно напуснали образователната система в област Видин.
Повишаване качеството на образованието по всички културно-образователни области за постигане на добри и много добри резултати на НВО
и ДЗИ с цел продължаване на образованието във ВУЗ и качествено професионално образование.
Изграждане на административен, професионален и методически капацитет за успешна работа сред децата и учениците със СОП, от социално
слаби или непълноценни семейства и за развитието на талантите на децата и учениците от Видинска област.
Осигуряване на условия за развитие на педагогическите кадри с назначаване на млади учители и повишаване на квалификацията им и на
техните наставници.
III.
Основни приоритети на училището:
1. Професионално образование с високо качество, ориентирано към конкретни резултати и обвързано с пазара на труда.
Придобиване на II и III степен на професионална квалификация
2. Повишаване качеството на образованието за постигане на резултати, близки до НВО.
3. Усвояване на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.
4. Повишаване квалификацията на учителите.
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IV.
№

1.

Дейности за реализиране на целите и приоритетите:

Дейност

Изпълнение на плана за 2017-2018 г. по
Стратегията за намаляване дела на
преждевременно напусналите
образователната система
1.1. Повишаване на обхвата на децата и
учениците
1.1.1. Засилена работа с
родителите.Активизиране на
родителската общност от ромски
произход чрез създаване на
родителски комитет, който да
подпомага мероприятията на
училището.Използване на активни
родители при организиране на
родителските срещи.
1.1.2. Осигуряване евтини закуски,
безплатен транспорт, стипендии,
обяд и вечеря за учениците от
общежитието, безплатни закуски на
социално слабите ученици.
1.1.3. Морални и материални поощрения.
1.1.4. Ангажиране на застрашените от
отпадане ученици в извън класни
форми по интереси.
1.1.5. Работа с НПО и местната власт във
връзка с реализиране на дейностите.

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/

Целева
стойност

ноември 2018 г.
юни 2019 г.

Директор и класни
ръководители

Брой срещи ежемесечно

100%

100%

целогодишно

Училището

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4
януари-юли 2019г. ПС
целогодишно
октомври 2018г. –
януари-април
2019 г.

Директор, класни
ръководители

3
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№

2.

3.

4.

Дейност

Изпълнение на Стратегията за ефективно
прилагане на информационните и
комуникационните технологии в
образованието и науката
Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по
Националната стратегия за развитие на
педагогическите кадри
3.1. Участие в обучителен семинар на тема :
„Споделяне на добър опит за работа в
третия допълнителен час по ФВС“.
3.2 Участие в обучителен семинар с
директор и учители на тема: „Споделяне
на добър опит за работа с родители“.
3.3. Обучение на директора и председател
на комисията за професионално творческо
развитие по дейности от Национална
програма „Развитие на педагогическите
кадри”
Изпълнение на плана за 2019 г. по
Националната стратегия за учене през
целия живот
4.1.Осигуряване на държавен план-прием
задочно обучение

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/

Целева
стойност

март 2019 г.

Учител по ФВС

Брой учители

0

1

март 2019 г.

Директор и учители

Брой обучени
директори/
учители
%

0

3

100%

100%

Брой учители

100%

100%

Съгласно
сроковете в НП

Септември 2018 г.

Учители

3

№

5.

6.

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/
Брой учители
6

Целева
стойност

4.2.Провеждане на модулно обучение за
част от професиите, по които училището
обучава; валидиране на професии.

Целогодишно

Учителите по
предметите

4.3. Обучение за придобиване на II и III
степен на професионална квалификация по
професиите, по които обучава училището.

Октомври 2018 г.

Учители

Брой учители

6

12

целогодишно

ПС

Брой срещи

5

7

съгласно
сроковете за
кандидатстване

екип

%

100%

100%

Изпълнение на плана по Стратегията за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства
5.1. Работа съвместно с училищното
настоятелств „Знание „и родителски
комитет за превенция на ранно отпадащите
ученици от ромски произход.
5.2..Разработване на проекти, финансирани
от ЦОИДУЕМ, ОП НОИР и др.
Изпълнение на Националните програми за
развитие на средното образование за 2018 г.
6.1 Национална програма „На училище без
отсъствия”

12

Съгласно
сроковете на
програмата

6.1.2.Мярка „Без свободен час“

4

№

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/
%
100%

Целева
стойност

6.2. Национална програма „Модернизиране
на системата на професионалното
образование”

Съгласно
сроковете на
програмата

Председател МО по
професионална
подготовка

6.3. Национална програма „ИКТ в
училище”

Съгласно
сроковете на
програмата

информатик

%

100%

100%

Съгласно
сроковете на
програмата

Директор

%

100%

100%

Октомври 2018 г.

Старши експерт по ПО

Брой - регистри

0

1

100%

6.4. Национална програма „Развитие на
педагогическите кадри“
6.5.Проект „Твоят час“

7.

Разработване на програми и стратегии за
развитие, функциониране и
усъвършенстване на образователни
структури на територията на областта, за
професионалното образование и обучение,
превенции, интегриране на деца със
специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания
7.1. Създаване на актуален електронен
регистър на професиите, по които се
осъществява валидиране от
професионалните гимназии в област Видин

5

№

8.

Дейност

Организационно и методически
осигуряване дейността на директори,
помощник-директори и учители
8.1Участие в споделяне на добри практики
в обучението по БЕЛ.
8.2.В методическото обединение на
учителите по общообразователни предмети
след наблюдение на открит урок по
предмет да се дебатира по проблема за
практическото приложение на знанията в
живота.
8.3.Открит урок по Английски език /10
клас/ – тема „“

Срок

септември 2018

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/

Целева
стойност

учители

Брой учители

0

2

Брой учител

100%

100%

2018/2019г.

Януари 2019 г.

Л.Крумова

Брой учители

100%

100%

8.4.Открит урок по Български език и
литература /10 клас/

Януари 2019 г.

Л.Крумова

Брой учители

100%

100%

8.5.Открит урок по Физика и астрономия
/10 клас/-тема „Ядрени лъчения в живота и
техниката“

Април 2019 г.

Р.Цанков

Брой учители

100%

100%

8.6. Открит урок Математика

Ноември 2018г.

Св.Петкова

Брой учители

100%

100%

9.7. Открит урок по Биология /10 клас/-тема
„Неалелни взаимодействия на гените“

Ноември 2018г.

Ад.Любенова

Брой учители

100%

100%

6

№

9.

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

9.8. Открит урок по ИТ /9 клас/-тема
„Форматиране на текстов документ“

Януари 2019г.

Учител ИТ

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/
Брой учители
100%

9.9. Открит урок по Растениевъдство

Януари 2019г.

Учител ИТ

Брой учители

100%

100%

9.10. Открит урок по Лозарство

Декември 2018г.

Е,Бърдарски

Брой учители

100%

100%

9.11.Открит урок по География и
цивилизация /10 клас/-тема „Туризъм в
България“

Април 2019г.

Ан.Вачева

Брой учители

100%

100%

8.9.Провеждане „Ден на професионалното
майсторство“
Дискусия на тема „Моята професия, моята
гордост и път към Европа“
Състезание „Най-добър кулинар“
Кулинарна изложба
.Представяне на мултимедийно
презентиране „Новостите в моята
професия“
Състезание „Най-добър механизатор
Реализиране на държавния план - прием

Ноември 2018 г.

Учители

%

100%

100%

9.1. Участие в“ Панорама на
професионално образование“.

април 2019г.

училище

Брой училища

1

2

Целева
стойност
100%

7

№

10.

11.

Дейност

9.2.Ще реализираме план – приема от
гр.Дунавци и околните села, като им
осигурим безплатен транспорт, закуски и
стипендия.
Организиране и координиране на
дейностите по провеждането на държавните
зрелостни изпити и националните външни
оценявания
10.1. Обсъждане на проблеми и набелязване
на мерки за преодоляването им
10.2. Подобряване на организацията и
изготвяне на графици за консултации.
10.3.Изготвяне на графици за пробни
матури.
10.4.Да бъдат поканени за участие в
държавните квалификационни изпити по
практика представители на фирмите , в
които се провеждат производствените
практики.
10.5. Запознаване на родителите на
дванадесетоклацниците с условията за
провеждане на ДЗИ
Организиране, координиране и
контролиране на дейностите, свързани с
осигуряване на подкрепяща среда за
обучението на ученици, чийто майчин език
е различен от българския

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Юли 2019г.

училище

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/
Брой училища
100%

февруари 2019 г.

ПС

%

100%

100%

март 2019 г.

Учители

%

100%

100 %

март 2019 г.

ПС

Брой учители

100%

100%

април 2019 г.

Директор

Брой

3

4

ноември 2018 г.

Учителите

Брой учители

100%

100%

Целева
стойност
100%

8

№

12.

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/
Брой
7
участници

Целева
стойност

11.1. Провеждане на методическо
обединение, на което да се набележат мерки
за повишаване на четивната грамотност у
учениците след проведен открит урок по
Български език в 10 кл.
11.2.Изработване на график за
допълнителна работа по БЕЛ с учениците
билингви
Координиране и контролиране на
дейностите в Националния календар за
извънучилищните дейности и в
Националния спортен календар на МОН,
както и други извънкласни и
извънучилищни дейности
12.1. Участие в общински кръгове на
олимпиади и състезания.

Януари 2019г.

Л.Крумова

Октомври 2018 г.
Февруари 2019 г.

Л.Крумова

Брой
участници

100%

100%

Съгласно заповед
на МОН

Председатели на МО

%

100%

100%

12.2.Провеждане на вътрешно училищни
първенства между класовете - волейбол,
шах мат, баскетбол, футбол, тенис на маса

Октомври 2018 г.

Ж.Николова

%

100%

100%

14

9

№

13.

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/
Брой
100%
участници

Целева
стойност

12.3. Участие в общинските състезания и
походи

Съгласно график
на общината

Ж.Николова

12.4. Организиране и провеждане на
общински етап от ученическите игри

Съгласно график
на общината

По общини в област
Видин, СК по вида
спорт, Ж.Николова

%

100%

100%

12.5. Организиране и провеждане на
областен етап от ученическите игри

Съгласно график
на общината

СК „Шампион“,
община Видин,
Ж.Николова

%

100%

100%

Септември
2018 г.
Ноември 2018 г
Януари 2019 г.

Директор

Брой училища

1

1

Директор

Брой учители

100%

100%

Януари 2019 г.

директор

Брой персонал

100%

100%

Април 2019 г.

директор

Брой учители

100%

100%

Контрол по спазването на държавните
образователни изисквания в детски
градини, училища и обслужващи звена
13.1. Тематични проверки:
13.1.1 Спазване на нормативните
изисквания при превоз на ученици“
13.1.2.Организация на учебния процес,
работата в общежитието, посещение в
учебни часове.
13.1.3.Изготвяне на поименно щатно
разписание на длъжностите и заплатите към
тях
13.1.4.Контрол на организацията и
подготовката на ДЗИ и държавните
квалификационни изпити

100%
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№

Дейност

13.1.5. Установяване на изходното ниво на
знанията по БЕЛ и математика
13.2.Текущи проверки
13.2.1.Осигуреност с документация
13.2.2.Организация на учебния ден
13.2.3.Спазване на плана за дейноста за
училището и правилника за вътрешния
трудов ред
13.2.4. анализ на входно ниво по БЕЛ и
математика
13.2.5.Актуализиране на училищното
настоятелство и организационно заседание
13.2.6.Организация на честването на 89
години от създаването на училището
13.2.7. Проверка на учебна документация –
дневници, бележници, групи по ЗИП
13.2.8.Проверка на организацията за
приключване на I срок
13.2.9.Информация на родителите за
проблемите на изоставащите ученици
13.2.10.проверки на януарската сесия на
учениците задочна форма на обучение
13.2.11. Проверка на организацията на
учебните практики – пълняемост на
групите, спазване изискванията по ТБ

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/
Брой учители
3

Целева
стойност

Юни 2019 г.

Директор и главен
учител

Септември –
октомври 2018 г.
септември
Октомври 2018 г.

директора

Брой учители

100%

100%

директор
директор

Брой учители
Брой учители и
персонал

100%
100%

100%
100%

Октомври 2018 г.

Главен учител

Брой учители

3

6

Октомври –
ноември 2018 г.
Ноември 2018 г.

Директор

Управителен
съвет
комисия

100%

100%

5

9

Ноември 2018 г.

директор

100%

100%

Декември 2018 г.
Януари 2019 г.
Януари 2019 г.

директор

Класни
ръководители,
учители
Учители

100%

100%

100%

100%

Януари 2019 г.

директор

100%

100%

Януари 2019 г.

Директор

Класните
ръководители
Класните
ръководители
Учители

100%

100%

директор

директор

6
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№

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в
каква взаимовръзка/

13.2.12.Проверка на финансовото състояние
на училището
13.2.13.проверка на училищната
документация – лични дела и дневници
13.2.14. Контрол на трудовата дисциплина
13.2.15.Контрол на изпълненията
решенията на ПС
13.2.16. Проверка състоянието на МТБ

Февруари 2019 г.

Директор

Февруари 2019 г.

Директор

Март 2019 г.
Март 2019 г.

директор
Директор

Април 2019 г.

Директор

13.2.17.Определяне на обектите за ремонт

Април 2019 г.

Директор

13.2.18. Проверка дейността на помощния
персонал
13.2.19. Проверка на болничните листя

Май 2019 г.

директор

Май 2019г.

Директор

13.2.20. Контрол върху наложените
наказания и отразяването им в
документацията
13.2.21. Цялостна проверка на
документацията
13.2.22. Проверка върху отпуски на учители
и служители

Юни 2019 г.

директор

Юли 2019 г.
Юли 2019 г.

Индикатори за изпълнение
Мерна единица Базова
стойност
/брой,
процент/
счетоводител
1

Целева
стойност
2

Класните
ръководители
Персонал
Отговорниците

100%

100%

100%
100%

100%
100%

Учители и
персонал
Домакин и
счетоводител
Помощен
персонал
Счетоводител
и секретаркасиер
Класните
ръководители

100%

100%

2

4

100%

100%

2

4

100%

100%

Директор

Учители

100%

100%

Директор

Счетоводител и
секретар касиер

2

4
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