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Годишният план за дейността на 10. СУ „Теодор Траянов“ е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 11 от 12.09.2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1010 / 12.09.2022 г. на Директора на 10. СУ „Теодор Траянов“.	
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

10. СУ „Теодор Траянов“ е учебно заведение с над 40 годишна история. Изгражда се като отворена към социалната среда организация, обхващаща непрекъснато увеличаващ се брой ученици, учители, родители и управленски екип. През 2021/2022 г. в училището се обучаваха 805 ученици, разпределени в 35 паралелки в дневна форма. През последните години 10. СУ „Теодор Траянов“ се наложи като едно от водещите училища в район Младост, което се доказва от представянето на неговите ученици на НВО, клубни състезания, ученически игри и постижения в областта на спорта. Предоставя качествено образование, отговарящо на държавните образователни стандарти.
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – IV КЛАС

Учебен предмет
Училищен
среден резултат
Регионален
среден резултат
Национален
среден резултат
БЕЛ
86,44
78,77
70,46
Математика
78,79
67,56
57,33

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VII КЛАС

Учебен предмет
Училищен
среден резултат
Регионален
среден резултат
Национален
среден резултат
БЕЛ
68,77
65,26
53,63
Математика
53,17
47,28
35,32
Английски език
94,55
-
-

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х КЛАС

Учебен предмет
Училищен
среден резултат
Регионален
среден резултат
Национален
среден резултат
БЕЛ
35,75
52,29
43,16
Математика
19,86
41,57
34,72
Английски език
73,63
66,41
69,08

От изложените по-горе данни могат да бъдат направени следните изводи:
Средният резултат от НВО по БЕЛ и математика след IV и VII клас е по-висок както от този за София-град, така и от този   за страната. Това e показател за много добра и целенасочена подготовка на учениците от начален и прогимназиален етап, съобразена с изпитния формат и изискванията за постигане на  знания и умения, съгласно държавния образователен стандарт.
	Педагогическите специалисти в 10. СУ „Теодор Траянов“ притежават значителен професионален опит и професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в различни квалификационни форми на училищно на регионално и национално ниво. 

Постиженията в дейността на 10. СУ „Теодор Траянов“ се обуславят от следните фактори, които определят и силните страни в дейността на училището:
Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и традиции.
	Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага съвременни методи на обучението.
	Добре организирано взаимодействие между учители, ученици и родители.
	Успешно приобщаване на ученици със СОП.
Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията.
	Работа по проекти и национални програми на МОН.
	Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите     специалисти и непедагогическия персонал.

На вниманието на училищния екип на 10. СУ Теодор Траянов“ са проблеми, свързани с:
Ниската мотивация и незаинтересованост към учебния процес на учениците в гимназиален етап на обучение.	
	Активна работа с учениците в прогимназиален етап за продължаване на образованието им в 10. СУ „Теодор Траянов“ след VІІ клас.
	Постоянните изменения в нормативната уредба.
	Големият обем от документи, които са отговорност на ръководството и педагогическите специалисти.

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ОСНОВНА ЦЕЛ

Утвърждаване на 10. СУ „Теодор Траянов“ като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите в район Младост и превръщането му в притегателен образователен, културен, спортен и информационен център за общността.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

	Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно с индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане на дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.
	Изграждане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и патриотичното образование. 
	10. СУ „Теодор Траянов“ – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците.
	Насърчаване на взаимодействието с родителската общност, както и с институциите и структурите, работещи в областта на образованието.


ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И  ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

№
Дейност
Срок
Отговорни лица
Индикатори
Финанси ране
1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (приет с ПМС № 100 от 08.06.2018 г. )
1.1
Дейности по указание на СО
Постоянен
Елеонора Йорданова

СО
2. Изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България  2021 – 2030 г.
2.1.
Участие във вътрешно институционални и външно институционални
дейности
Постоянен
Мартин Марков и Комисия по БДП
Изграждане на практически умения у учениците
Училищен  бюджет
3. Изпълнение на национални програми за развитие на образованието
3.1.
Дейности по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ - „ИКТ - Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”
Съгласно сроковете на програ -мата
Директор
Дейност в платформата
Бюджет на НП
3.2.
Дейности по НП „Без свободен час в училище”
Съгласно сроковете на програ- мата
Директор
Осигурено заместване на отсъстващи
педагогически специалисти
Бюджет на НП
3.3.
Дейности по НП „Отново заедно”
Съгласно сроковете на програ- мата
Директор
Развитие на социалните умения у учениците
Бюджет на НП
4. Училищни мерки и дейности в изпълнение на нормативните уредби
4.1.
Провеждане на консултации по предмети.
Постоянен
Началните  учители и учителите по предмети
График за консултации
Не е необходи мо
4.2.
Изпълнение на функционални задължения на
учителите, свързани с предварителната подготовка, планирането и провеждането на образователните дейности и оценяването.
Постоянен
Началните  учители и учителите по предмети
Планове, разработки
Не е необходи мо
4.3.
Организация на образователната
дейност на учителите:
-ежедневно планиране на урочната                        дейност;
-задаване и проверка на домашна работа, тетрадки и др.;
-разнообразяване на методиката на преподаване – интерактивни
дейности, учебни проекти, целенасочено прилагане на ИКТ, електронни учебни ресурси и др.
Постоянен
Началните  учители и учителите по предмети
Планове, разработки
Не е необходи мо
4.4.
Съвместни уроци и приемственост между началните учители и учителите в прогимназиален етап.
Постоянен
Началните  учители и учителите по предмети
Планове, разработки
Не е необходи мо
4.5.
Мотивиране и стимулиране на учениците за личностна изява – участие в олимпиади, състезания, конкурси; публичност на постиженията им.
Постоянен
Началните  учители и учителите по предмети
Резултати от участия
Не е необходи мо


ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ПОЛИТИКИ НА 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА


        ЦЕЛ
ДЕЙНОСТИ
СРОК
ОТГОВОРНИ ЛИЦА
ИНДИК АТОРИ
ФИНАН СИРАНЕ
1
2
3
4
5
6

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището
1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно с индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане на дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.

1.1.1. Изготвяне и актуализация на основните                   училищни документи в съответствие със ЗПУО и ДОС: Стратегия за развитие  на училището, Годишен план, ПДУ, ПВТР, ПБУВОТ, Етичен кодекс на училищната общност и др.



м. 09.22г



Директор и работни групи



Училищ ни
докумен ти



Не е необходи мо

1.1.2. Определяне състава             на постоянните училищни                       комисии за планиране и организация на основните  направления в дейността на училището.


м. 09.22г



Директор
Планове
Не е необходи мо

1.1.3. Изготвяне и утвърждаване  на планове за ЧК, програми за избираеми учебни часове.

м. 09.22г

Учители
Директор
Училищ ни
докумен ти
Не е необходи мо

1.1.4. Осъществяване на ефективен контрол на образователния процес от  директора и заместник-
директорите УД, съобразно  целите на училищната стратегия и при необходимост – своевременно
предприемане на действия                        за подобряването му.



Постоянен


Директор
Заместник-директори УД


Протоколи от контролната дейност на директора и заместник-директорите УД



Не е необходи мо

1.1.5. Създаване на необходимата организация                         за получаване/връщане на безплатните учебници за I – VІІ клас.

м. 09.22г
м. 06.23г

Класни ръководители Домакин

Учебниц и

Целеви средства

1.1.6. Въвеждане на новите учебни планове V, VI и VII клас.

м. 09.22г


Учителите

Училищ ни
докумен ти
Не е необходи мо

1.1.7. Изготвяне на: график  за провеждане на ЧК, консултиране на родители и ученици и за работа с документация и график на приемното време       на учителите; график за провеждане на класни и контролни работи, допълнителна работа с учениците и консултации; седмичното разписание за първия/втория учебен срок.



м. 09.22г
м. 02.23г


Учители

ЗДУД


Училищ ни
докумен ти



Не е необходи мо

1.1.8.Изготвяне на план за работа в STEM центъра.
м. 09.22г

Учителите
Училищ ни
докумен ти
Не е необходи мо

1.1.9. Изпълнение на
дейности и процедури по  управление на качеството                          на образованието в училището.

Постоянен

Директор

Самооце нка

Училищен бюджет

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно образование

1.2.1. Използване на съвременни образователни технологии и форми на педагогическо взаимодействие за
мотивиране на учениците и                прилагане на усвоените знания в практиката.



Постоянен



Учители


Резултат и в края на
учебната година



Училищен бюджет

1.2.2. STEM-базирано обучение, основано на интердисциплинарни уроци и компетентностния подход в обучението.
Постоянен
Учители
Резултат и в края на
учебната година
Училищен бюджет

1.2.3. Промяна на стила и методите на работа и ориентиране на обучението  към потребностите на отделния ученик.

Постоянен

Учители ЗДУД

Резултат и в края на
учебната година

Училищен бюджет

1.2.4. Подкрепа за личностното развитие на учениците, превенция на обучителните трудности и ранно оценяване на риска – ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха
довели до отпадане от училище.





Постоянен





Учители;
Класни ръководители;
Ресурсни учители;
Педагогически съветник





Резултат и в края на
учебната година





Училищен бюджет

1.2.5. Диагностициране на четивната техника на учениците в начален и прогимназиален етап и провеждане на дейности за подобряването ѝ – състезания и прилагане на различни методи и техники.


м. 09.22г


Учители от начален етап на образование;
Учители по  БЕЛ


Резултат и в края на
учебната  годи на


Училищен бюджет

1.2.6. Анализ на резултатите от изходното                  ниво и предприемане на мерки за преодоляване на констатираните пропуски.


м. 09.22г

Учители по предмети


Резултат и в края на учебната година


Не е необходи мо

1.4. Осъществяване на училищен и държавен план-прием

1.4.1. Изготвяне на
предложение за училищен  план-прием.

м. 01.23г

Директор
План- прием
Не е необходи мо

1.4.2. Дейности по осъществяване на училищния план-прием.

м. 12.22г

Директор
План- прием
Не е необходи мо

1.4.3. Разработване на училищна политика и стратегия за изпълнение на              приема и привличане и задържане на учениците в училището в гимназиален етап на обучение.



м. 02.23г

Работна група в               състав: Учителите по предмети,
ЗДУД


План- прием


Училищен бюджет
2. Изграждане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и патриотичното образование.

2.1. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

2.1.1. Насоченост на обучението по всички
предмети към формиране и  усвояване на умения за разбиране и отговорно поведение в обществото; подпомагане процеса на личностно развитие  и себепознание при интеракция с другите.



Постоянен




Учители, ПС, Психолози




Резултат и в края на
учебната година




Училищен бюджет

2.1.2. Целенасочена възпитателна работа по класове, съобразена с възрастта на учениците и особеностите в тяхното развитие и интереси, изготвяне на планове за ЧК, Eтичен кодекс на
училищната общност и др.



Постоянен



ПС,  Ученически съвет,
Класни ръководители,
учители.


Училищ ни
докумен ти



Не е необходи мо

2.1.3. Изпълнение на
дейности за повишаване информираността на учениците по въпроси като: функциите на институции и управленски                  структури (съд,  полиция, общинска/областна
администрация и др.); правата на човека; дискриминацията;
равнопоставеността на половете; здравна култура и здравословен начин на  живот.





Постоянен





ПС,  Ученически съвет,
Класни ръководители,
учители.




Резултат и в края на
учебната година






Училищен бюджет

2.1.4. Провеждане на училищни дейности, свързани с исторически събития, обществено значими инициативи, отбелязване на празници:
- откриване на новата учебна година, патронен празник на училището, ден                   на народните будители, коледни тържества, национален празник, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България и др.







Постоянен







Училищен ученически съвет,
Педагогически съветник
Класни ръководители,
учители.







Интернет и фейсбук страницата на училището







Училищен бюджет

2.1.5. Изпълнение на програма за здравно образование, спортно- туристически календар, насочени към комплексно               здравно образование чрез интерактивни дейности и занимания в часовете на класа, посветени на превенцията на тютюнопушенето, наркоманиите и злоупотребата с алкохол,               активна спортна и туристическа дейност.



Постоянен



Педагогически съветник
Учители




Резултат и в края на
учебната година




Училищен бюджет

2.1.6. Инициативи и мероприятия, имащи за цел формирането на навици за здравословен начин на живот и правилни житейски избори в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.


Постоянен


Класни ръководители, Педагогически  съветник

Резултат и в края на
учебната година



Училищен бюджет

2.1.7. Обучения:
- по безопасност на движението;
- за действия при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари;
- поведение при кризи и екстремни ситуации.


Постоянен


Класни ръководители, Учителите по ФВС

Резултат и в края на
учебната година



Училищен бюджет

2.1.8. Съвместни дейности                        с РИОСВ и НПО за придобиване на екологична  култура у учениците

Постоянен
Медицински специалист;
Класните ръководители
Резултат и в края на
учебната година
Училищен бюджет

2.1.9. Изпълнение на училищни проекти за подпомагане на
физическото възпитание и                    спорта.


Постоянен

Учители по ФВС

Резултат и в края на
учебната година

Целеви средства

2.1.10.Усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения.



Постоянен
Педагогически съветник,  Ученически съвет,
Класни ръководители, учители.


Резултат и в края на
учебната година



Не е необходи мо

2.2. Ученическо самоуправление

2.2.1. Повишаване ролята  на Съветите на класа и Училищния ученически съвет при организиране и осъществяване дейността                     на училището.

Постоянен

Класни ръководители, Педагогически  съветник


Дейност и на УП

Не е необходи мо

2.2.2. Участие на представители на
ученическата общност при  обсъждане на проблеми и вземане на управленски решения, както и при отчитане на резултатите от образователния процес.


Постоянен



Педагогически  съветник


Резултат и в края на учебната година


Не е необходи мо

2.3. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците

2.3.1. Изработване на план за работа на Координационен съвет в изпълнение на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование


м.10.22г.


Координационен съвет


Резултат и в края на
учебната година

Не е необходи мо

2.3.2. Подобряване на уменията на работещите в училището за адекватна реакция при
предотвратяване на случаи на агресия и насилие в училищна среда.



Постоянен


Педагогически съветник;
Учители


Резултат и в края на
учебната година


Училищен бюджет

2.3.3. Отбелязване на международния ден за борба с тормоза в училище, известен още като „Ден на розовата фланелка“.


м.02.23г
Педагогически съветник,
Координационен съвет,
Училищен ученически съвет


Резултат и в края на
учебната година


Училищен бюджет

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми
3. 10. СУ „Теодор Траянов“ – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците.


3.1.1. Организиране на учениците в извънкласни форми, стимулиращи техните интереси, таланти и творчески способности
/Занимания по интереси/


Постоянен


Учители

Резултат и в края на
учебната година


Бюджет на програмата

3.1.2. Участие на ученици и  ученически отбори в състезания, конкурси, олимпиади.

Постоянен

Учители
Резултат и в края на
учебната година

Училищен бюджет

3.1.3. Участие на учениците в организацията  и провеждането на училищни празници и активности.

Постоянен
Училищен ученически съвет;
Педагогически съветник;
Учители

Резултат и в края на учебната година

Училищен бюджет

3.2. Подкрепа на личностното развитие на учениците

3.2.1. Сформиране на екипи за подкрепа за личностно развитие на учениците. Осигуряване изпълнението на изготвените планове за подкрепа.


Постоянен
Координатор, педагогически                         съветник, участници в екипите.

Резултат и в края на
учебната година


Училищен бюджет

3.2.2. Откриване и проследяване на развитието на ученици с изявени дарби  и създаване на условия за тяхната изява                   на училищно и извънучилищно ниво.


Постоянен


Учители,
Педагогически  съветник

Резултат и в края на
учебната година


Не е необходи мо

3.2.3. Мотивиране на учителите и създаване на условия за работа с ученици с изявени дарби.

Постоянен

Директор

Резултат и в края на
учебната година

Училищен бюджет

3.2.4. Изпълнение на програма за превенция на отпадането и/или
преждевременното напускане на училище, която да съдържа:
- мерки за превенция и ограничаване на
отпадането;
- действия за интервенция  при отпадане и/или
преждевременното напускане на училище.



Постоянен



Учители;
Педагогически съветник



Резултат и в края на
учебната година




Училищен бюджет

3.3. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие

3.3.1. Осигуряване на
здравословни и безопасни условия на обучение и труд, подходящо интериорно оформление на          учебните помещения.

Постоянен

Директор,
ЗДУД
Резултат и в края на
учебната година

Училищен бюджет

3.3.2. Поддържане на
благоприятна и толерантна                  атмосфера на общуване, доверие и взаимопомощ.

Постоянен

Учители
Резултат и в края на
учебната година

Не е необходи мо

3.3.3.Модернизиране на базата, чрез участие в различни проекти
Постоянен
Директор, ЗДУД
Изпълне ние на проекта
Бюджет на проекта

3.3.4. Поддръжка на системата за постоянно видеонаблюдение и спазване на пропопускателния режим,          както и спазване на противоепидемичните мерки (в случай на нужда)


Постоянен


ЗДАСД,
Учители, медицинско лице.



Брой камери


Училищен бюджет

3.3.5. Осигуряване на ресурси за е-обучение, използване на електронни образователни ресурси.

Постоянен

Учители
Резултат и в края на
учебната година

Училищен бюджет

4.1. Взаимодействие с родителите
4. Насърчаване на взаимодействието с родителската общност, както и с институциите и структурите, работещи в областта на образованието.


4.1.1. Устройство и дейност на обществения  съвет.

Постоянен

Директор
Резултат и в края на
учебната година
Училищен бюджет

4.1.2. Усъвършенстване на  системата от взаимовръзки               и установяване на форми и средства за сътрудничество и взаимодействие с родителите: родителски и индивидуални срещи, индивидуални консултации, обучения и др.



Постоянен




Учители
ЗДУД
Директор



Резултат и в края на
учебната година


Училищен бюджет

4.1.3. Системна обратна информация от родителите. 
Организиране на „Ден на отворени врати“

Постоянен
м.05.22г.


Учители, педагогически съветник, ЗДУД

Резултат и в края на
учебната година

Училищен бюджет

4.1.4. Информиране на родителите и стимулиране на родителската активност за основните нормативни и  училищни документи, по повод информация за резултатите от учебната дейност, консултиране по проблеми, решаване на конфликти и налагане на санкции и др.



Постоянен



Учители




Резултат и в края на
учебната година




Училищен бюджет

4.1.5. Сътрудничество и съдействие от родителите:
- при организиране на училищни дейности;
- в процеса на кариерното информиране, ориентиране                    и развитие;
- при идентифициран риск  за ученика от отпадане и/или
преждевременно напускане на училище.




Постоянен




Учители





Резултат и в края на
учебната година





Училищен бюджет

4.2. Взаимодействие с външни организации и институции

4.2.1. Популяризиране
дейността на училището на общински, областни, национални и
форуми.

Постоянен

Директор,
ЗДУД,
Учители
Резултат и в края на
учебната година


Училищен бюджет

4.2.2. Реализиране на съвместни проекти с партниращи организации, с                 дейци на науката, културата, изкуството и спорта.


Постоянен

Директор
Учители
Резултат и в края на
учебната година

Не е необходи мо

4.3. Присъствие на училището в публичното пространство и рекламна дейност

4.3.1. Поддържане и своевременно обновяване на интернет  и фейсбук страницата на училището с  актуална информация за нормативната база, организацията на
дейността, изявите в различни направления на училищния живот и др.



Постоянен



ЗДУД 


Интернет и фейсбук страницата на училище то



Училищен бюджет

4.3.2. Популяризиране дейността на училището и повишаване на  авторитета  му чрез
информация в местните  печатни и електронни медии.

Постоянен

Директор
ЗДУД

Медийно отразяване

Училищен бюджет

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (съгласно Приложение № 1)

НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ПЛАН И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики: МОН, РУО, областна и общинска администрация, МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към ДСД, ДАЗД, РЗИ, СРЗИ и др. 
2. Взаимодействия с родители. 
3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, читалище, спортни клубове и др), сдружения и НПО и др.

Приложение: План за квалификационната дейност на 10. СУ „Теодор Траянов“ за учебната 2022/2023 година.
























