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ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”-Видин
ул. “П. Р. Славейков” № 28; тел. и факс: 094 600442; e-mail: elms_vidin@abv.bg; www.radichkovls-vidin.org
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основни приоритети в дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ - Видин:
Утвърждаване на училището като институция, научно, култулно и спортно средище, осигуряващо и приобщаващо образование.
Образователни дейности, отговарящи на потребностите на учениците и развиващи техните таланти.
Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището
Квалификация на педагогическите специалисти.
Развитие на социалния диалог с родителите и приобщаването им към училищната общност.
Популяризиране на дейностите и постиженията на училището.
Подобряване на материалната база.
Ефективна управленска дейност

II.

Дейности за реализиране на приоритетите:

№

Дейност

Срок

Отговорник/Извършва Забележка
се от:

1. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) и
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст
1.1

1.2

Програма за превенция на ранното напускане на 10.09.2018 г.
училището и намаляване броя на отсъствията на
учениците
Програма за предоставяне на равни възможности и за 10.09.2018 г.
приобщаване на ученици от уязвими групи

Любов
Цолова
–
педагогически
съветник и психолог
Любов
Цолова
–
педагогически
съветник и психолог
1
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1.3

Програма за деца в риск

1.4

Взаимодействие с общински и областни институции и 15.09.2018 –
неправителствени организации, работещи с ученици и 30.06.2018
родители

1.5

Професионално консултиране
консултанти на ЦКО - Видин

1.6

10.09.2018 г.

на

учениците

от По
график,
съгласуван
с
ЦКО
Участие на родителската общност в извънкласни 15.09.2018
–
дейности, консултации, семинари и тренинги
30.06.2018

Любов
Цолова
–
педагогически
съветник и психолог
Директор,
ЗДУД,
педагогически
съветник и психолог,
класни ръководители
Любов
Цолова
–
педагогически
съветник и психолог
Любов
Цолова
–
педагогически
съветник и психолог
Любов
Цолова
–
педагогически
съветник и психолог
ЗДУД,
класни
ръководители

1.7

Участие на педагогическия съветник и психолог в 15.09.2018
работни срещи
30.06.2018

–

1.8

Ежемесечно подаване на информация до 5-то число за 15.09.2018
учениците, допуснали 5 и повече отсъствия по 30.06.2018
неуважителни причини

–

1.9

Провеждане на консултации по отделните учебни По утвърден от ЗДУД и педагогически
предмети
директора график специалисти

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в
образованието и науката (2014-2020)
2.1

Използване на електронни образователни ресурси, 15.09.2018
електронни учебни и помагала
30.06.2018

– Главни
учители
и
учителите по предмети
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2.2
2.3

Представяне на открити практики за използване на
електронни ресурси
Създаване и използване на електронни образци на
документи и формуляри
Подготовка на ученици за сертифициране на знания и
умения по информационни технологии /Microsoft*

Съгласно план на
МО
15.09.2018
–
30.06.2018
Съгласно
срокове,
определени
от
сертифициращата
организация

ЗДУД
учители
ЗДУД

и

Главни

Янка Виткова – старши
учител
по
информатика, ИТ и
математика
Лилия Тодорова –
старши
учител
по
информатика и ИТ
3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020)
2.4

15.09.2018
–
30.06.2018
3.2
По
график,
съгласуван
с
ЦКО
3.3
Участие на учениците в дейностите по проектите 15.09.2018
–
Еразъм+
30.06.2018,
съгласно
сроковете
в
проекта
3.4
Използване възможностите за неформално и 15.09.2018
–
самостоятелно учене чрез участие на учениците в 30.06.2018
извънкласни и извънучилищни дейности.
4. Дейности, насочени към повишаване на резултатите на учениците и
3.1

Организиране на обучението на учениците на
самостоятелна форма на обучение.
Взаимодействие с Центъра за кариерно ориентиране Видин

ЗДУД
Любов
Цолова
–
педагогически
съветник и психолог
Камелия Георгиева –
старши учител по АЕ

Педагогически
съветник и психолог и
учители
Изпълнение на Националната стратегия за
3
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насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Прилагане на Училищна програма за повишаване
качеството на образованието през учебната 2018/2019
г.
Реализиране на дейности за осигуряване на подкрепа
за адаптиране на новоприетите ученици

15.09.2018
30.06.2018
15.09.2018
30.06.2018

Участие в дейности за изпълнение на Националната Съгласно
стратегия за насърчаване и повишаване на дейностите
грамотността (2014 – 2020)
плана
изпълнение
Стратегията
Организиране и провеждане на вътрешно оценяване на м. юни 2019 г
знанията на 8-ми клас по АЕ
Организиране и провеждане на пробни ДЗИ по БЕЛ и м. март 2019 втори ДЗИ
м. април 2019

– ЗДУД
Главни учители
– ЗДУД,
Педагогически
съветник и психолог
Учители
Председатели на МО
в
за
на
Учителите по АЕ
Учителите по
съответните учебни
предмети
ЗДУД
Председатели на МО

Анализ на резултатите от проверката на входното м. октомври 2019
равнище по отделните учебни предмети. Мерки за
преодоляване на пропуските.
4.7
Състезание по български език и литература за М. май – м. юни Учителите по БЕЛ
учениците от 7 клас
2019 г.
5. Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за периода
2015-2020 г.
4.6

4

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”-Видин
ул. “П. Р. Славейков” № 28; тел. и факс: 094 600442; e-mail: elms_vidin@abv.bg; www.radichkovls-vidin.org
Обучение по чужд език, насочено към придобиване на 15.09.2018
– Учителите по чужд
знания и умения в сферата на туризма
30.06.2018
език
5.2
Мотивирано предложение за държавен план-прием на До 15 януари Директор
паралелка от професионално направление „Пътувания, 2019
туризъм и свободно време“.
6. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( РМС № 373 от 5 юли 2017
година)
5.1

6.1

Участие на учители от ГПЧЕ в екипите на регионално 15.09.2018
ниво
30.06.2018

– Учители,
съгласно
заповед на Началника
на РУО - Видин
6.2
Поддържане
на
актуална
информация
в 15.09.2018
– Лилия Тодорова –
Информационна система за реализация на Механизма 30.06.2018
старши
учител
по
информатика и ИТ
7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование
7.1

Дейности по НП „ Ученически олимпиади и
състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на
талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади“
НП „Система за национално стандартизирано външно
оценяване“. Включването на учителите като квестори
и оценители в НВО
НП „Квалификация“. Участие в обучения, съгласно
програмата.

7.2

7.3

15.09.2018
30.06.2018

– Ръководителите
групи

на

Съгласно
сроковете
Програмата
Съгласно
сроковете
Програмата

Съгласно заповед за
в определяне
на
длъжностните лица
ЗДУД
в Главни учители
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7.4

7.5

7.6

НП „Оптимизация на вътрешната структура на
персонала в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование“
НП „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в
училище“
НП „ИКТ“

Съгласно
сроковете
Програмата
Съгласно
сроковете
Програмата
Съгласно
сроковете
Програмата

Директор
в ЗДУД
ЗАДС
Директор
в ЗДУД
ЗАДС
Учителите
в информатика
информационни
технологии

по
и

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми
Проект по програма Еразъм+, финансирани от 2018/2019
Камелия Георгиева
Европейския съюз на тема „Стереотипите спират
творчеството“ , в партньорство с училища от Италия,
Испания, Румъния и Турция.
8.2
Проект по програма Еразъм+, финансирани от 2018/2019
Камелия Георгиева
Европейския съюз на тема „Иновативно обучение в
чужбина“.
9. Организационно и методическо осигуряване на дейността на директори, заместник-директори и учители чрез
методическа подкрепа и квалификационна дейност.
Изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри. (2014-2020г.)
8.1

9.1
9.2

Участие в работна среща с директорите на училища,
детски градини и ЦЛП
Участие в работни срещи с учителите по учебни
предмети, организирани от РУО - Видин

м. септември
2018 г.
м. септември
2018 г.

Директор
Учители по предмети
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9.3

9.4

9.5

МО БЕЛ
1. Участие на преподавателите в квалификационни
форми, организирани от РУО и МОН
2. Работна среща на тема: „Използване на ИКТ в
часовете по БЕЛ“
3. Обмяна на опит по БЕЛ на тема: „ Методически
находки, практики и иновации в обучението“
4. Работна среща на тема: „Актуални ключови
компетентности в обучението по БЕЛ“
5. Запознаване, осъждане и анализиране на нови
учебници и оптимален избор на алтернативен вариант
МО Природни науки, математика и ИТ
1. Участие в сертификационен курс на Microsoft на
преподавателите по ИТ
2. „Инструменти в помощ на интерактивната работа в
клас“
3. Уроци на открито – химия, физика, екология
МО ОНГОР
1. Участие в Национална конференция на
преподавателите по история и цивилизация на тема:
„Разнообразни източници на историята“
2. Споделяне на опит и интересни методически идеи и
находки

3. Дискусия на тема: „Ключови компетентности в
обучението“

Учебна
2018/2019 г.
м. ноември м. декември 2018
м. януари 2019

Учителите по БЕЛ

м. май 2019
м. юни 2019

Сашка Гергова
Петър Петров
Учители МО

м. септември
2018 г.

Учителите
информатика и ИТ

м. октомври
2018 г.
м. април
м. юни 2019
м. септември
2018 г.

Учителите
по
информатика и ИТ
Учителите
по
природни науки
Валентина
Александрова – старши
учител по история и
цивилизация
Валентина
Александрова – старши
учител по история и
цивилизация
Елена
Матеева
–
председател на МО

м. септември
2018 г.

м. ноември 2019

Сашка
Гергова
председател на МО
Пенка Милушева

–

по
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4. Работна среща на тема с оглед реализиране на
интердисциплинарни уроци: „Правата ни като
потребители“ – работа с местни, регионални и
областни институции по актуална тематика за
България, Европа и света
5. Интердисциплинарни уроци:
„Българин с европейско гражданство – право на
избор“ в контекста на евроизборите 2019 г.
„Право и правова държава“ – дебат в контекста на
тематиката по метода на „Световно кафене“
6. Обмяна на опит и дискусия в МО на тема: Водещи
педагогически
практики-методически
находки,
иовации и идеи от преподавателската работа.

7. Стимулиране на творчески самостоятелни
изследвания и изяви на учениците, подпомагани от
колегията, както и квалификация на колегията според
личните потребности: „развитие на творческите
способности на учениците чрез участието им в
извънучилищни форми – конкурси, състезания,
клубове, инициативи…“
8. Градската среда като открита класна стая“ –
философия и модел на обучение „Пътуваща класна
стая“

м. декември
януари 2019

– Валентина
Александрова
Елена Матеева
Атанас Ничев

м. март – април Валентина
2019
Александрова
Елена Матеева
Атанас Ничев
м. март 2019

Валентина
Александрова
Елена Матеева
Атанас Ничев

м. април 2019

Валентина
Александрова
Елена Матеева
Атанас Ничев

м. ноември 2018 Валентина
м. април – май Александрова
2019
Елена Матеева
Атанас Ничев
8
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10. Планиране и реализиране на държавния план-прием
10.1
10.2
10.3

10.4

Обсъждане на план-приема с педагогическата колегия

До м. декември
2018 г.
Изготвяне на мотивирано предложение за броя на До 15 януари
паралелките и избор на профили и професии
2019
Участие на училището в дейности за представяне на Съгласно
план-приема на училището, организирани от РУО и сроковете
на
ЦКО - Видин
институциите
Планиране и провеждане на информационна и
рекламна кампания за популяризиране на държавния
план-прием

Директор,
ЗДУД
Директор
ЗДУД
Директор
ЗДУД
Педагогически
съветник и психолог
м. март – м. юни Директор
2019
ЗДУД
Главни учители
Председатели на МО
м. май – м. юни Директор
2019
ЗДУД

Посещение в училищата и участие на представители
на училището в родителски срещи с родители и
ученици от 7 клас
11. Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни
оценявания
10.5

11.1

11.2
11.3

Определяне състава на училищните комисии за Съгласно
Директор
организиране и повеждане на ДЗИ
сроковете,
определени
от
МОН
Проучване желанията на учениците от 12 клас за втори м. декември
ЗДУД
ДЗИ
м. януари 2019
Класни ръководители
Организиране и провеждане на родителски срещи с м. януари 2019
ЗДУД
учениците от 12 клас за запознаване с графика на
Класни ръководители
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11.4
11.5

дейностите за провеждане на ДЗИ
Организиране и провеждане на вътрешно оценяване на м. юни 2019 г
знанията на 8-ми клас по АЕ
Организиране и провеждане на пробни ДЗИ по БЕЛ и м. март 2019 втори ДЗИ
м. април 2019

Учителите по АЕ
Учителите по
съответните учебни
предмети
Директор
ЗДУД

Участие на учителите в комисии на регионално и Съгласно
национално ниво във връзка организирането и сроковете,
провеждането на ДЗИ
определени
от
МОН
12. Подпомагане и координиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за децата и
учениците.
11.6

2018/2019
Любов
Цолова
Съгласно План за психолог
и
работата
педагогически
съветник
2018/2019
12.2 Консултативна и посредническа дейност
Любов
Цолова
психолог
и
педагогически
съветник
Съгласно План за
12.3 Семинари с родители
Любов
Цолова
работата
психолог
и
педагогически
съветник
13. Координиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация, учебници и учебни помага и др.
12.1

Диагностична дейност
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13.1
13.2
13.3

Изготвяне на заявка за задължителна училищна
документация за края на учебната година
Изготвяне на заявка за задължителна училищна
документация за началото на учебната година
Избор на учебници за следващата учебна година по
отделните учебни предмети и информиране на
учениците
Попълване,
съхраняване
и
архивиране
на
задължителна документация

м. януари 2019

ЗДУД

м. май 2019 г.

ЗДУД

м. юни
м. юли 2019

Учители по
предмети

учебни

Директор
ЗДУД
ЗАДС и учители
14. 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
13.4

14.1

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

15.09.2018
14.09.2019

Участие на учениците в олимпиади и състезания на Съгласно график, ЗДУД
регионално, областно и национално ниво.
утвърден
със учители
Заповед
на
Министъра
Участие в състезание „Математическо кенгуру“
По график
Учителите
по
математика
Участие в международно състезание „Лингвистично По график
Анелия Димитрова
кенгуру“
Участие в националното онлайн състезание по превод По график
Анелия Димитрова
и творческо мислене „Слова с пера“
Участие в национално състезание по творческо писане По график
Анелия Димитрова
на английски език
Емил Живков
Участие в националните състезания по френски език По график
Учители по ФЕ
във връзка със седмицата на франкофонията, както и
други състезания, организирани от Френския културен
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институт
14.7 Участие
в
Димитровденското
математическо м. октомври 2018
състезание
14.8 Участие в националното състезание по химия, м. април 2019
организирано от ВХТИ
14.9 Участие в националното състезание на издателство м. януари 2019
Longman
14.10 Участие в националното състезание „Anglia м. юни 2019
Examinatins“
15. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти
15.1
15.2

Контролна дейност на директора, съгласно изготвен 2018/2019 г.
план
Контролна дейност на ЗДУД, съгласно изготвен план
2018/2019 г.

Учителите
математика
Емилия Атанасова

по

Камелия Геогиева
Анелия Димитрова

Директор
ЗДУД

16. Дейности, отразяващи спецификата на училището
Кадрова осигуреност на образователния процес

15.09.2018
14.09.2019
Актуализиране на банката с педагогически кадри за 15.09.2018
осигуряване на заместване на отсъстващи учители
14.09.2019
Актуализиране на документите, регламентиращи 10.09.2018
дейността на училището
Заседания на МО за планиране на дейността за 10.09.2018
учебната година
Изготвяне на учебни програми по ЗИП, СИП, ИУЧ и м.
септември
ФУЧ и годишните тематични разпределения по учебни 2018
предмети

Директор
Директор
Директор
Председатели на МО и
учители
Учители
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Изготвяне на графици за класни, контролни,
консултации, дежурство
Подготовка и провеждане на изпит за получаване на
сертификат за владеене на английски език на
Кембридж
Полагане на изпит за сертифициране на учениците за
Microsoft
Поддържане на сайта на училището и Фейсбук
страницата
Отбелязване на международния Ден за безопасен
Интернет
Провеждане на екодни под наслов“ Чрез собствени
усилия да превърнем училището в привлекателно
място4
Отбелязване на Деня на река Дунав

м.
септември ЗДУД
2018
Учители
2018/2019
Милена Ружева
Наталия Василева

Учителите
по
информатика и ИТ
2018/2019
Учителите
по
информатика и ИТ
м. февруари 2019 Учителите
по
информатика и ИТ
м.
септември Елка Владимирова
2018
Емилия Атанасова
м. април 2019
м. юни 2019
Наташа Димитрова
Елка Владимиова
Организиране и участие в спортни състезания и 2018/2019
Учителите по ФВС
туристически прояви
съгласно
Спортния
календар
Оформяне на информационен кът във връзка с 2018/2019
ЗДУД
олимпиади, състезания, пробни ДЗИ и информация за
Графика на дейностите за провеждане на ДЗИ
Организиране и провеждане на Радичкови дни –
Директор,
патронен празник
м. октомври 2018 ЗДУД
- Конкурс за есе и рисунка и изготвяне на
Комисия по ритуалите
изложба;
2018/2019
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Осъществяване на радиопредаване на чужди
езици;
- Посещение на театрална постановка;
- Тържествено поднасяне на цветя пред
паметника на Радичков;
- Екскурия
Провеждане на конкурс за есе, стихотворение или м. октомври 2018
разказ по цитат от Радичкова творба/Публично четене
Коледен концерт
2018/2019
-

Традиционна театрална постановка с участието на 2018/2019
ученици.
Дейности и участие в чествания на национални, 2018/2019
официални и общоградски празници

Учителите по БЕЛ
Елка Владимирова и
екип
Емил Живков и екип
Педагогически
специалисти

Подготовка и провеждане на традиционен коледен м. декември 2018
концерт
Подготовка и представяне на пиеса на английски език м. май 2019

ЗДУД и
Екип от учители
Учители по АЕ

Актуализиране и обогатяване на библиотечния фонд

Директор
Библиотекар
Директор,
ЗДУД,
Емилия Атанасова
и други, определени
със
заповед,
длъжностни лица

2018/2019

Дейности, свързани с опазването живота и здравето на 2018/2019
учениците и осигуряване на безопасна среда –
пропускателен
режим,
видеонаблюдение,
застраховане, инструктажи, здравно обслуожване и др.
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Актуализиране състава на Ученическия парламент и
планиране на дейността му
Съвместни дейности и взаимодействие с Училищното
настоятелство и Обществения съвет
Взаимодействие с други обществени институции и
неправителствени организации

м.
септември Педагогически
2018
съветник
2018/2019
Директор
2018/2019

Директор
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