Средно училище за хуманитарни науки и изкуства
,,Константин Преславски”, Варна

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СУ за ХНИ „К. ПРЕСЛАВСКИ“ ВАРНА
ЗА
УЧЕБНАТА
2018-2019 ГОДИНА

Планът е приет на заседание на ПС – Протокол №19/13.09.2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ І
ЦЕЛ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ ІІ
ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Годишен план за квалификационната дейност в СУ за ХНИ “К.
Преславски” за учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
План на предметната колегия по български език и литература и
старобългарски език за учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
План на предметната колегия по английски език за учебната 2018-2019
година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
План на предметната колегия по съвременни и класически чужди
езици за учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
План на предметната обществени науки и гражданско образование за
учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
План на предметната колегия по математика и информатика за
учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
План на предметната колегия по природни науки за учебната 20182019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
План на предметната колегия по изобразително изкуство и история на
изкуството за учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
План на предметната колегия по физическо възпитание и спорт за
учебната 2018-2019 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
План на предметната колегия по музика за учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №11
План на предметната колегия по хореография за учебната 2018-2019
година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
Годишен план за работа на училищната комисия за превенция на
противообществените прояви на учениците за учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №13
Годишен план за дейностите по БДП за учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
Годишен план на училищното ръководство за контролната дейност
през учебната 2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №15
Годишен план за работата на педагогичекия съвет през учебната 20182019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №16
Годишен план за работата на училищните психолози през учебната
2018-2019 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ №17
План на дейностите за предоставяне на подкрепа за личностно
развитие за учебната 2018-2019 година, съгласно Наредбата за
приобщаващо образование.
ПРИЛОЖЕНИЕ №18
Годишен план на Координационния съвет за превенция и
интервенцията на насилието и тормоза в училището за учебната 2018/2019
година.

РАЗДЕЛ I
1. Цел на годишния план
Утвърждаване на училището като авторитетна образователна
институция в системата на иновативните училища в Република България.

2. Основни задачи
2.1. Издигане авторитета на училището като образователна
институция в областта на хуманитаристиката, чуждоезиковото обучение и
изкуствата.
2.2. Повишаване равнището на образованост и възпитаност на
учениците.
2.3. Развитие на училището като културно и духовно средище.
2.4. Формиране на отговорно отношение към опазването и
обогатяването на материалната база.
2.5. Разработване и прилагане на механизми и процедури по
действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ II:
А. Дейности за постигане на реални резултати от учебновъзпитателния процес и извънкласната работа:
1. С постоянен срок:
- Формиране на учителски екипи за работа по идентифицирани
проблеми.
Отговорници: Директорът и зам.-директорите
- Квалификационна дейност по план (Приложение №1).
Отговорник: Илинида Маркова
- Активна рекламна дейност.
Отговорници: Илинида Маркова и екип
- Актуализиране на училищния сайт.
Отговорник: Михаил Райчев
- Съвместни дейности с ВУЗ и БАН.
Отговорник: Директорът
- Съвместна дейност с варненските музеи и галерии.
Отговорник: Станка Христова

- Сътрудничество с Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ и
театри.
Отговорник: Елеонора Николова
- Сътрудничество с читалища и Радио Варна.
Отговорници: Петя Драгнева, Ангел Дюлгеров,
Ивайло Т. Иванов, Милица Панайотова
- Отбелязване на национални празници и бележити исторически
дати.
Отговорник: Валерий Тодоров
- Участие на учениците в олимпиади, регионални, национални и
международни конкурси.
Отговорници: учители и ръководители на състави
- Издаване на училищен вестник „Профили“.
Отговорници: Дарена Маринова,
Радостина Иванова, Ваня Симеонова
- Участие на ученици и учители от училището в градски и
регионални спортни състезания.
Отговорници: Бойко Боев, Веселин Аргиров, Юрий
Шишков, Красен Зандов, Галина Пламенова
- Участие на учениците в градски, регионални и национални
състезания по информационни технологии.
Отговорник: Пенка Райчева
- Участие на ученици от профил „Музика“ в общоградските
мероприятия, организирани от Община Варна.
Отговорници: Венелин Мутафчиев, Драгни Драгнев,
Петя Драгнева, Радостина Манева, Димо Коритаров
- Участие в проекти на ученици и учители по национални и
международни програми.
Отговорници: главните учители и председателите на ПК
- Организиране и подпомагане на дейността на ученическия съвет.
Отговорници: училищните психолози
- Иницииране на работа по случаи, съгласно Механизма за
противодействие на тормоза и насилието в училище.
Отговорник: Училищен координационен съвет

- Водене на дневник със случаи и процедури за управление на
информацията, съгласно Механизма за противодействие на
тормоза и насилието в училище.
Отговорник: Училищен координационен съвет
- Поддържане и постоянно представяне на табло-календар на
конкурсите и събитията.
Отговорник: А. Ангелов
2. Текущи (по месеци)
Септември 2018 г.
- Включване на нови ученици в художествените състави и спортните
отбори на училището.
Отговорници: ръководителите на състави и отбори
- Провеждане на пленер с учениците от профил „Изобразително
изкуство“.
Отговорник: Радослав Радев
Ноември 2018 г.
- Празник на математиката и информатиката.
Отговорници: Снежинка Илиева, Мария Панова
- Тренинги за развитие на социални умения и решаване на
конфликти.
Отговорници: Снежанка Илиева,
Тинка Динева, Майя Колева
Декември 2018 г.
- Коледна изложба.
Отговорник: Радослав Радев
- Коледна експозиция на училищната музейна сбирка.
Отговорници: Ангелинка Пенева, Марияна Момчева
- Коледен концерт на учениците от профилите „Изкуства“ – Музика,
Хореография и професия „Танцьор“.
Отговорници: Мария Русева, Генчо Стоянов, Татяна
Величкова, Ивайло П. Иванов, Милен Гроздев,
Стела Филипова, Снежана Петкова
- Коледен бал на учениците от 12 клас.

Отговорници: Илинида Маркова и класните
ръководители на 12 клас
- Ден на активността - 21 декември.
Отговорници: председатели на катедри
Февруари 2019 г.
- Тренинги за развитие на социални умения и решаване на
конфликти.
Отговорници: Снежанка Илиева, Тинка Динева,
Майя Колева
- Учебен лагер с учениците от профил „Изкуства“ – Хореография и
професия „Танцьор“.
Отговорник: Ивайло П. Иванов
Март 2019 г.
- Преглед на художествената самодейност.
Отговорници: Йорданка Симеонова, Дарина Докторова,
Петя Драгнева, Стела Филипова
- Празник на природните науки
Отговорници: Йовка Градева, Гергана Ангелова
Април 2019 г.
- Пролетен салон на изкуствата – 08-25 април.
Отговорник: Валентина Крачунова
- Национална конференция по български език, литература, история
и философия.
Отговорници: Дарена Маринова,
Илинида Маркова, Валерий Тодоров
- Издаване на Алманах с творчеството на ученици от училището.
Отговорници: Иван Овчаров,
Ангел Дюлгеров, Киро Янев
- Празник на чуждите езици.
Отговорници: Катя Кирякова, Магдалина Василева
- Учебен лагер с учениците от профил „Изкуства“ – Хореография и
професия „Танцьор“.
Отговорник: Теодора Станева

Май 2019 г.
- 10 май - Организиране и провеждане на годишен тържествен
концерт.
Отговорници: Валентина Крачунова, Елеонора Николова
и ръководители на състави
- Изпращане на абитуриентите.
Отговорници: Полина Топалова и класните
ръководители на 12-те класове
- Организиране на спортен празник.
Отговорници: Юрий Шишков и учителите по ФВС
2. Изложбен календар на галерия „Ракурси“ за учебната 2018-2019
година:
- Пленерна изложба „Есен 2018“.
Срок: м. октомври
Отговорници: Ивайло Т. Иванов, Иван Димитров
- Пленерна изложба „Есен 2018“ (втора част)
Срок: м. ноември
Отговорници: Ивайло Т. Иванов, Иван Димитров
- Традиционна коледна изложба „Рождественска светлина“.
Срок: м. декември
Отговорник: Киро Янев
- Ученическа изложба „Пролет 2019“.
Срок: м. март
Отговорници: Севдалина Драгнева, Мина Сиракова
- Великденска изложба от учебни и свободни композиции.
Срок: м. април – май
Отговорник: Радослав Радев
- Гостуваща изложба в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ –
Варна.
Срок: м. април
Отговорник: Севдалина Драгнева
- Гостуваща изложба в читалище „Пенчо Славейков“ – Варна.
Срок: м. април
Отговорник: Ивайло Т. Иванов

- Нашите зрелостници от випуск 2019 г. – изложба на учениците от
12и клас.
Срок: м. май
Отговорници: Киро Янев, Иван Димитров,
Радослав Радев
- Годишна изложба на учениците, изучаващи изобразително
изкуство.
Срок: м. юни
Отговорници: Иван Димитров, Румянка. Иванова
3. Експозиционен календар на училищната музейна сбирка:
- „Ньойски мирен договор“.
Срок: м. ноември
Отговорници: Катерина Раличкова, Станка Христова
- „Коледният дух във фолклора и етнографията“.
Срок: м. декември
Отговорници: Марияна Момчева, Ангелинка Пенева
- Експозиция „Антична
българските земи“.
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Срок: м. април
Отговорник: Росен Панайотов
Б. Дейности по изпълнение на иновативния проект на училището:
- Въвеждане на иновативни учебни планове от V до IХ класове и
разработване на учебни програми по учебните предмети, включени
в разделите за избираема и факултативна подготовка.
Срок: 17.09.2018 г.
Отговорници: Зам.-директори УД и ТАД
- Създаване на организационни предпоставки и финансово участие
за придобиване или повишаване на ПКС от най-малко 10 учители
за учебната 2018-2019 година.
Срок: през годината
Отговорници: Зам.-директори по УД и ТАД
- Обучение на учители за работа с образователен софтуер.
Срок: през годината
Отговорници: Зам.-директори по УД и ТАД
- Създаване на електронни образователни продукти по иновативния
проект.
Срок: през годината

Отговорници: Зам.-директори по УД и ТАД
- Изработване на презентационни материали от лятната етноложка
експедиция ,,Аспарухово 2018“
Срок: 15.10.2018 г.
Отговорници: Елеонора Николова, Йордан
Мирчев, Марияна Момчева
- Организиране на изследователски дейности за събиране и
презентационна обработка на материали за две витрини в
кабинетите по български език и литература и история.
Срок: май 2019 г.
Отговорници: Ангел Дюлгеров,
Катерина Раличкова,
В. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
Дейността се осъществява по План за квалификационната дейност за
учебната 2018-2019 год. (Приложение №1), неразделна част от който са
Вътрешни правила за участие на персонала в квалификационни дейности и
механизъм за финансова подкрепа.
Г. ОРГАНИЗАЦИОННА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В
ПРЕДМЕТНИТЕ КОЛЕГИИ
1. Сформиране на предметните колегии на учителите по:
-

Български език и литература и старобългарски език
Английски език;
Съвременни и класически чужди езици;
Обществени науки и гражданско образование;
Математика и информатика;
Природни науки;
Изобразително изкуство и история на изкуството;
Музика;
Хореография;
Физическо възпитание и спорт.
Срок: 09.2018 г.
Отговорници: ЗДУД, ЗДТАД и главните учители

2. Разработване на план за работата на колегиите през учебната 2018-2019
година. (Приложения № 2-11).
Срок: 09.2018 г.
Отговорници: Председателите на ПК

3. Обсъждане в колегиите и доклад на председателите на ПК пред
педагогическия съвет на резултатите от учебната работа и равнището на
усвояване на компетенциите от учениците в началото на годината, след
първия учебен срок и след края на учебната година.
Срок: м. 10.2018 г.; м. 02.2019 г.; м. 07.2019 г.
Отговорници: Председателите на ПК

