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ГОДИШЕН ПЛАН
НА
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С
ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
ГРАД ПЛЕВЕН

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД.

РАЗДЕЛ І
КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Цялостната дейност на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен
през учебната 2018/2019 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В
училището се обучаваха 826 ученици в дневна форма на обучение и 2 на самостоятелна
форма, разпределени в 35 паралелки от 8 до 12 клас.
В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност
и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебновъзпитателният процес (УВП). Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за
усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в
училище. Високите резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на
УВП. Постигнати бяха успехи по следните направления:
Учебна дейност:
 Успешно представяне на учениците от 12-те класове на държавните зрелостни
изпити.
 За поредна година върхови изяви на учениците на олимпиадите по френски език,
немски език, испански език, английски език, руски език и плуралингвистичното
състезание.
 Достойно представяне за поредна година на учениците на олимпиадите по
природни науки, история и цивилизации и гражданско образование
 Удостоени бяха поредните носители на Немска езикова диплома в ПГПЧЕ
 За поредна година добре работи система за заместване на отсъстващи от учебни
занятия колеги, което доведе до намаляване на пропуснатите часове и по-малка
необходимост от преструктуриране на учебния материал през годината.
Гражданско образование и международно партньорство:
 Продължи работата по проект Еразъм + „Климатът и климатичните проблеми доброволчество, ангажираност, отговорност. Споделяне на добри практики“ в рамките
на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2),
Стратегическо партньорство между училища. През тази учебна година бяха
осъществени 3 срещи –в Португалия /октомври 2017 г/, Плевен, България /март 2018 г/
и Полша /май 2018 г/.
 Започва работа по нов проект GISE „Get in Shape for Europe“ (КA 229), по програма
Еразъм +. Стратегическо партньорство между училища.
 Осъществи се поредният обмен по проект „Забележителности в България и
Франция“ в Шалон- ан-Шампан, Франция и Плевен /март-април 2018 г/. В
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продължение на седем дни младежите участваха в различни дейности, свързани с
темата.
Национални и международни отличия:
 Ева Петкова от 12е клас – Лауреат на Националната олимпиада по френски език
 Първенци в XVI Национално състезание по природни науки 24-26.11.2017 г. гр.
Кюстендил – Пламен Георгиев – XIд клас и Далия Христова – Xд клас с ръководител
Людмила Бояджиева
 Анна-Виктория Николова 10 ж – второ място на национален кръг на олимпиада по
испански език с преподаватели Марина Георгиева и Естер Наваро
 Ивона Ангелова от XIIд клас с второ място и Луиза Литкова от XIIд клас с ТРЕТО
място в категория Немски език от Национално състезание по чужди езици – Банско –
27-29 април 2018г.
 Мария Русанова – XIг клас – второ място на националния кръг на Многоезичното
състезание в своята група първи чужд език – английски език, втори чужд – руски език с
учители Даниела Цанкова – английски език и Светла Тодорова – руски език
 Национален кръг на Многоезичното състезание – 25.11.2017 г. – Илайза Костова,
Невен Вутев, Елица Неделчева, Ивелин Стоянов, Калина Дикова – ученици от XIд клас
с учители – Румяна Стаменова – немски език и Грета Димова – английски език
 Анна-Мария Ангелова – 11е клас – Второ място в национален конкурс за есета
“ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА” с научен ръководител Милена Маринова –
старши учител по физика и астрономия
 Ана Филипова от 11а клас спечели 3-то място в страната на Creative writing
competition в нейната възрастова група, преподавател Даниела Цанкова – старши
учител по английски език
 Яна Янакиева – IXа клас – четвърто място на национален кръг на олимпиада по
английски език с преподавател Розалия Данова – старши учител по английски език
 Ванеса Средкова –VIII ж клас - четвърто място на национален кръг на олимпиада
по испански език с преподаватели Вероника Митева и Естер Наваро
 Сияна Цветкова –XIа клас – четвърто място на Националната олимпиада по ГО в
Русе -април 2018 г. с проекта “Четириногите приятели”. Проекта е разработен в екип с
Михаела Асенова от същия клас – ръководител Силвия Стоянова – старши учител по
география и икономика
 Пламен Георгиев – XIд клас – национален кръг на олимпиадата по немски език с
учител Румяна Стаменова – старши учител по немски език
 Пламен Георгиев – XIд клас – национален кръг на олимпиадата по руски език с
учител Светла Тодорова – старши учител по руски език

3

 Емила-Лилия Петрова – Xе клас – национален кръг на олимпиадата по френски
език, преподавател – Калина Пиркова – старши учител по френски език
 Анна-Мария Ангелова – XIе клас – национален кръг на олимпиадата по френски
език учител – Калина Пиркова – старши учител по френски език
 Диана Довгун от Xг клас – Национален кръг на олимпиадата по руски език с
преподавател Емилия Русанова
 Отлично представяне на Ивайло Георгиев от 11д клас на областния кръг на
олимпиадата по история и цивилизация, преподавател г-жа Емилия Димитрова
 Илиян Минев – класирал се на 11 място с проекта ” Насилието в училище”, особено
изявил се с устната защита на проекта – ръководител Силвия Стоянова – старши учител
по география и икономика
 Илиян Минев – XIа клас – с отличие от Националната ученическа конференция по
гражданско образование с ръководител Силвия Стоянова, старши учител по география
и икономика
 Тина Николова – участвала в Национален конкурс на фондация “ЕВРИКА” –
“Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” – второ място, наградена с диплом на
фондация “ЕВРИКА” и предметна награда – 01.11.2017 годинаТина Николова –
участвала в Национален конкурс на фондация “ЕВРИКА” – “Космосът – настояще и
бъдеще на човечеството” – второ място, наградена с диплом на фондация “ЕВРИКА” и
предметна награда – 01.11.2017 година
 Победа за отбора на ПГПЧЕ-Плевен в състав: Илиян Минев – XIа клас, Росица
Методиева – XIб клас, Невен Вутев и Елица Неделчева – XIд клас, Здравко Бузолов –
Xг клас на Регионалното състезание „Евроскола”, проведено в гр. Монтана на
14.10.2017г., ръководители г-жа Силвия Стоянова – старши учител по география и
икономика, и г-жа Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност и учител
по английски език.
 Таня Ластарджиева от IXд клас се класира на ТРЕТО място на републиканското
държавно първенство за кадети – 14.04.2018г.
 Награда за трупата от ПГПЧЕ – Плевен за най-оригинална постановка в
националния кръг на фестивала на училищния театър на немски език, Сливен, 26-28
април 2018 г.
Вътрешноучилищни дейности с обществено значение:
През настоящата учебна година училището отпразнува 167 години от създаването на първото
класно училище, чиито наследник е ПГПЧЕ. Дейностите, свързани с юбилея, бяха широко
популяризирани сред обществеността и получиха силен отзвук, което е показател за
водещата роля на Гимназията в общината и областта.
Дейността на училището през учебната 2017/2018г. година бе подчинена на основните цели
и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и
4

контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше
професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за
възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.
Необходимо е:
 Да се усъвършенства системата на организация за ефективно заместване на
отсъстващи учители.
 Да продължи добрата работа по гражданско и здравно образование, като се разшири
обхвата на заетите с извънкласна дейност в това направление ученици и учители.
 Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите като се
засили ролята на главните учители.
 Да се ускори процеса на въвеждане на информационните технологии в обучението
по различни предмети
 Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество.
 Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат
възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят
нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на
материално-техническата база и библиотечния фонд.
 Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на
европейските образователни стандарти.
РАЗДЕЛ ІІ
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено
гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.
Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на
Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план
към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в
динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за
участие в обществения живот. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и
патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност,
така че да превърнем България в просперираща европейска държава. Усвояване и
формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и
стимулиране на творческите заложби. Спечелване и успешна реализация на различни
национални и международни проекти.
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
 Утвърждаване на ППГПЧЕ като конкурентоспособно училище, способно да формира у
учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация
и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум;
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обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност,
загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично
мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на
България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира
знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда,
уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на
агресивност и насилие. Важна за нашето училище е получаването на Немска езикова
диплома, даваща ни възможности за бъдещо развитие. Ще продължим да работим активно
по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в
която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на
Обществения съвет и на местните общности.
3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
 Издигане и утвърждаване престижа на училището
 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа
 Ускорено и ефективно изучаване на два / три чужди езика
 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на
подрастващите
 Повишаване квалификацията на учителите
 Провеждане на вътрешно обучение на учителския
задължителното въвеждане на електронен дневник

колектив

във

връзка

със

 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация
 Поощряване на творческото и емоционалното израстване на учещите в дух на мирно
съвместно съществуване, сигурност и гражданска отговорност; равнопоставеност и
приемственост на културните ценности през поколенията.
4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците, предвид успешното им
представяне на изпитите – външно оценяване по дигитални компетентности в 10 клас и
ДЗИ.
 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията,
формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на
умения за учене през целия живот. Показване на практическата приложимост на
изучаваното учебно съдържание
 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното
правилно използване.
 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки
възпитаник чрез ритуализация на училищния живот и активизиране на творческите
дейности.
6

 Защита личностното достойнство на ученици и учители в синхрон с процесите на
демократизация на обществото.
 Обогатяване на материалната база, поддържане на
училището

добре оборудваните кабинети

5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес
и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на
педагогическите кадри.
 Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност.
 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 Засилване ролята на Гражданско образование и международно партньорство.
 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно
използване на наличната материално- техническа база (МТБ).
 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за
проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на
училищните дейности и подобряване на МТБ.
 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в
решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН)
като орган, подпомагащ цялостната УВР.
 Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност
РАЗДЕЛ ІІІ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
1.1. Изготвяне на Списък Образец № 1 за учебната година.
отг. Директор
срок: 09. 2018 г.
1.2. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.
отг. Зам.директорите
срок: 15.09.2018 г.
1.3. Планиране на:
 нуждите от педагогически кадри;
отг. Директор
срок: 01.09.2018г.
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 необходимата учебна и училищна документация;
отг. Зам.директор,домакин
срок: 09.2018 - 04.2019г.
2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ


Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.
отг. Директор
срок: 09.2018 г.

 Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера
за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.
отг. Директор, кл.ръководители
срок: 09.10.2018 г.; 02.2019г.
 Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и
тяхното йерархическо подреждане.
отг. Директор, ЗДАСД
срок: 10.2018г.
 Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.
отг. ЗДАСД
срок: 10.2018г.
 Планиране на строително-ремонтните работи.
отг. ЗДАСД
срок: 05.2019г.
3. УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
3.1. Изготвяне на седмично разписание
отг. Д. Николова, Ина Иванова
срок: 14.09.2018г.; 08.02.2019г.
3.1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал от ЗП, програми ЗИП и
планове на класните ръководители.
отг. Учители и класни ръководители
срок: 12.09.2018г.
3.2. Изготвяне на график за провеждане на консултации, ДЧК, класни и контролни работи с
учениците.
отг. ЗДУД по предложение на учителите
срок: 21. 09 2018г.
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3.3. Рационално използване на наличната материално-техническа база за прилагане на нови
техники на преподаване.
отг. Зам. директори и учителите
срок за изработване на график: попълва се
в края на всяка текуща седмица
3.4. Изработване на план за квалификационната дейност.
отг. Зам. Директор, главни учители и
председателите на метод. обединения
срок: 11.09.2018 г.
3.5. Дни на отворените врати – седмица за провеждане на открити занятия по всички
основни учебни предмети.
отг. Главни учители и председателите на МО
срок: март 2019 г.
3.6 Популяризиране и провеждане на сертификатни изпити по английски, немски
испански език и дигитални компетентности.

и

Отг. Преподавателите
Срок: определен от преподавателите
4. ДЕЙНОСТИ ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА
1.Организиране на екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;
3. Провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети, извън редовните учебни
часове по утвърден график.
Отг. ЗДУД
Срок: постоянен
4. Провеждане на консултации по учебни предмети по утвърден график.
Отг. ЗДУД
Срок: постоянен
5. Организиране на съвместна работа с Център за кариерно развитие – Плевен;
Отг. Директор
Срок: постоянен
6. Библиотечно-информационно обслужване;.
Отг. Домакин-библиотекар
Срок: постоянен
8. Осигуряване на дейности, свързани с грижа за здравето:
- провеждане на часове на класа, посветени на темата;
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- медицинско осигуряване;
Отг. Директор
Срок: постоянен
9. Поощряване на учениците с морални и материални награди;
Отг. Директор
Срок: постоянен
10. Организиране на дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното
поведение:
- провеждане на часове на класа, посветени на темата;
- съвместни инициативи с ПИЦ – Плевен.
Отг. Уч. психолози
Срок: постоянен
5. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
 4.1.Да продължи работата по международните проекти “ Еразъм „ + 4.1.1„Климатът и
климатичните проблеми - доброволчество, ангажираност, отговорност. Споделяне на
добри практики“
отг. Координаторите по проектите, главните
учители и наблюдаващия зам .директор
срок: септември 2018г. – юни 2019г.
 4.1.2.Да започне работа по нов проект GISE „Get in Shape for Europe“ (КA 229)
отг. Координаторите по проектите, главните
учители и наблюдаващия зам .директор
срок: септември 2018г. – юни 2019г
 4.2. Участие на ученици в международна бригада в Германия за почистване на
войнишките гробове.
отг.Й. Иванова, преподаватели по немски език
срок: декември 2018г. – август 2019г.
 4.3. Осъществяване на поредния българо-френски обмен на тема „Капсула на времето“.
отг.Здравка Димитрова и Грета Димова
срок: март - април 2019г.
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6. ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ
5.1. Участие в олимпиади и състезания
5.1.1. Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и
провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през
учебната 2018/19 година, утвърдено от Министерство на образованието и науката, и
График за провеждане на олимпиадите в средните училища)
отг. Председателите на съответните МО
5.1.2. Състезания (състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на
националните състезания в средните училища през 2018/2019година).
отг. Председателите на съответните МО
5.2. Отбелязване на годишнини от важни исторически събития
 Ден на независимостта на България - национален празник.
 Ден на народните будители
Покана на преподвател от университет или друга институция.
Отг.Ангелина Маркова
 Отбелязване на 141 г от освобождаването на Плевен от османско робство
 Обесването на Васил Левски.
 141 г от Освобождаването на България от османско робство
 500 години от смъртта на Леонардо да Винчи – изложба
5.3.

Участие на учениците в празнични мероприятия:
 Хелоуин - м.октоври 2018г.
 Коледни празници
 Св.Валентин-празник на любовта и поезията – м.февруари 2019г.
 Подготовка и участие на учениците в Дните на немския език и култура и във
фестивала за ученически театър на немски език – м.февруари 2019г.
 Франкофонията- м. март 2019г.
 Празник на испаноезичната култура – м. април 2019г.
 Денят на Земята – 22 април 2019 г.
 Празник на руския език – м. февруари 2019г.
 Вечер на англо-езичната култура -м. април 2019 г.
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 Денят на Европа
 Изготвяне на тематични кътове
5.4. Да продължи практиката на отбелязване на бележити дати, събития и чествания във
връзка с изучаваните науки, като:
 Участие в инициативи, свързани с Нац.стратегия за грамотността:
- организиране на публично четене в Актовата зала
- посещения на мероприятия, организирани от СБП-Плевен
- провеждане на Седмица на четенето.
Отг.: преподавателите по БЕЛ
 Провеждане на инициативи, свързани с патрона на Гимназията/при избор на име на
училището/.
 Инициативи по повод 30 септември - Ден на спорта в училище
-Ученически коло-поход „Не на наркотиците” - 24 септември 2018 год.
-Участие в Европейската седмица на спорта -срок 21.09 – 29.09.2018
 Туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица
27 май – 02 юни 2019 година
 Участия в общински, областни, зонални и Републикански състезания- турнири по
тенис на маса, лекоатлетически, щафета–обиколка на историческите музеи ,Маратон
на приятелството
 Антиспин кампания – м. декември 2019г.
 Седмица на природните науки 14 -21 февруари 2019г.
 Ден на водата - 22 март 2019г.
 Ден на авиацията и космонавтиката -12 април 2019г.
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