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Раздел I
КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на
училището.
Раздел II.
Мисия.
Визия.
Цели.
Стратегии в дейността на училището.
Приоритети в дейността на училището.
Раздел III.
ДЕЙНОСТИ
ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ
НА
ЦЕЛИТЕ,
СТРАТЕГИИТЕ
ПРИОРИТЕТИТЕ
1. Административна дейност.
2. Социално-битова и стопанска дейност
3. Обазователно-възпитателна дейност.
4. Взаимодействие с родители, общественост, институции
5. План за квалификационната дейност в училище.
6. План на дейността на педагогическия съвет.
7. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз
между децата и учениците.
8. План за реализиране на иновацията през учебната 2018 / 2019 година.
9. Европейски план за развитие.
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И

Раздел I
КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА
ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Цялостната дейност в ЧНУ „ Д-р Мария Монтесори” – Бургас през учебната 2017 /
2018 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се
обучаваха 39 ученици, разпределени в 4 паралелки. През учебната 2017 / 2018 година в
него се обучават 38 ученици, разпределени в 5 паралелки / ПГ - 5 ученици, І клас - 5
ученици, ІІ клас – 14 ученици, ІІІ клас – 8 ученици, ІV клас – 7 ученици.
В училището е създадена система на организация по всички видове дейности,
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на
образователно-възпитателният процес, за който има създадени изключително добри
условия. Класните стаи са проектирани по Монтесори - стандарт, което дава възможност
както за индивидуално интелектуално развитие, така и за социално развитие. Те са
красиви по дизайн и са създадени по специален модел, с обособени работни зони, в
които на достъпни рафтове са разположени автодидактични Монтесори материали.
Осигурените условия и правилното планиране на учебно-възпитателната работа са
условия за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на
обучение в училището, което благоприятства за постигнатите отлични резултати при
учениците.
Учителският колектив се състои от 8 специалиста и има възможности да се справя и
да решава възникнали проблеми, като отговорно изпълнява професионалните си
задължения. На всички учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно
реализиране на целите на ОВП, като учениците участват активно в планирането на
времето си и носят отговорност за работата си.
Необходимо е да се продължи работата по прилагането на гъвкав и нетрадиционен
подход при представяне на материала от учителите и усвояване на знанията и уменията
от учениците, да се оптимизира работата с родителите, които да станат съпричастни към
училищната и извънучилищната дейност на учениците, да се работи за осигуряване на
подготовка, съответстваща на европейските политики.
Изградени са връзки за сътрудничество с родители и други организации и
структури –
Португалско посолство, „Алианс Франсез”, „Българска фондация
Биоразнообразие”, Дестски отдел на регионална библиотека „П. Яворов”, Дом за стари
хора „Цвета и Анка Върбанови” и много други.
През изминалата учебна година учениците взеха участие в много инициативи и
състезания в отделните културнообазователни области. Спечелиха множество
национални и муждународни грамоти и награди, отразени в Летописната книге на
училището.
ЧНУ „Д-р Мария Монтесори” – Бургас осигурява модерно реформаторско
образование, основано на висок педагогически професионализъм и добра учебна база,
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зачита
децата като самостоятелни личности и насърчава стремежа им към
независимост и социална отговорност, като същевременно създава добронамерена,
разнообразна и семейно ориентирана общност. В духа на Монтесори философията
децата да се приемат като „ архитекти на обществото на бъдещето” и „към всяко дете
се подхожда индивидуално – с любов и вяра” .
Раздел IІ
Мисия
ЧНУ „ Д-р Мария Монтесори” – Бургас осигурява качествено начално
образование чрез съчетаване на задължителната общообразователна подготовка и
педагогическата система за свободно възпитание по метода на Мария Монтесори,
осигуряваща възможност на децата да се самообучават и саморазвиват. ЧНУ „ Д-р
Мария Монтесори” създава условия за оптимално разгръщане инидивидуалността на
учениците, формира знаещи, мотивирани, уверени и активни млади хора.
Визия
ЧНУ „Д-р Мария Монтесори” – Бургас – иновативно училище, формиращо умения
за самообучение и саморазвитие, способстващо изграждането на общество на
сомостоятелни и отговорни личности.

Цели:
1. Да се осигури качествено Монтесори-обучение в съответствие с изискванията на
държавните стандарти и социалната поръчка на родителите и обществото;
2. Да се осигури специално подготвена образователна среда, обезпечаваща развитие на
универсални учебни действия, формиращи възможности за самостоятелно учене,
самоусъвършенстване и саморазвитие;
3. Да привлича и развива учители, придържащи се към хуманистичната концепция в
образованието, защита на достойнството на личността на детето и признаване на
неговите права на естествено развитие.
4. Възпитание в духа на националните традиции и общочовешки ценности.
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Стратегии:





Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови
форми и методи на обучение.
Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и
тяхното правилно използване.
Показване на практическата прложимост на изучаваното учебно съдържание и
поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
Защита личностното достойнство на всяко дете.

Приоритети в дейността на училището:
 Въвеждане на иновативни практики в обучението, управлението, организацията,
съдържанието на обучението, образователната среда за повишаване качеството на
обучение;
 Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в въответствие с
мисията на училището;
 Стимулиране развитието на учениците като самостоятелни личности с техните
потребности, постигане на оптимално разгръщане на техния творчески потенциал
и създаване на креативни умения лесно да се справят с практиката на живота;
 Приобщаване на родителската общност за активно участие в живота на
училището;
 Обогатяване на материално-техническата обезпеченост.
Раздел III
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ
І. Административна дейност.
№
Дейности
Срок
Отговорник
1.Изработване / актуализиране/ на:
1.1. Стратеия за развитие на ЧНУ „Д-р Мария Монтесори”12.09.2018 г. Директор
/ 2017 – 2021 /
План за действие, План за финансиране.
1.2. Правилник за дейността на училището.
12.09.2018 г. Директор
1.3.

Училищен учебен план за І, ІІи ІІІ клас за учебната
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12.09.2018 г. Директор

2018/2019 година.
1.4.

Годишен план на училището.

12.09.2018 г. Директор

1.5.

План за работа на Педагогическия съвет.

12.09.2018 г.. Директор

1.6.

План за квалификация на педагогическите
специалисти.

12.09.2018 г.. Лидия Якимова

1.7.

План за контролната дейност.

12.09.2018 г. Директор

1.8.

Комисия за повишаване на качеството – мерки за
повишаване качеството на ОВП.

12.09.2018 г. Председател:
Директор
Членове:
Ваня Станчева,
Лидия Якимова

Координационен съвет за изпълнение на Механизма 12.09.2018 г. Председател:
за противодействие на училищния тормоз между
Директор
децата и учениците.
Координатор:
Виктория Колева
1.10. Комисия по БДП.
12.09.2018 г.. Надежда
Папазова
1.11. Екип по ключови компетентности:
12.09.2018 г.
Лидия Якимова
 Начален етап;
Станимира
 Български език.;
Шперова
 Чужди езици.
Елена Кирязова
1.9.

2. Програми и политики:
2.1. Програма за целодневна организация на учебния ден. 12.09.2018 г.
2.2. Програма за усвояване на българския книжовен език. 12.09.2018 г.
2.3. Политика за подкрепа на гражданкото, здравното,
12.09.2018 г.
екологичното и интеркултурното образование.
2.4. Актуализация на правилника за вътрешния трудов 12.09.2018 г.
ред.
2.5. Актуализация на правилник за безопасни условия
12.09.2018 г.
на възпитание, обучение и труд.
2.6. Етичен кодекс на училищната общност.
12.09.2018 г.
2.7. Изработване на седмичното разписание.
10.09.2018 г.

6

Директор
Станимира Шперова
Лидия Якимова
Директор
Директор
Директор
Председател:
Лидия Якимова

Членове:
Станимира Шперова,
Спасимир
Иванов
14.09.2018 г. Всички учители

Изготвяне на годишни разпределения на учебния
материал и учебните програми по ИУЧ, ФУЧ, ЗИП,
СИП и утвърждаването им от Директора.
2.9. Откриване на учебната година.
17.09. 2018 г. Лидия Якимова,
Надежда Папазова
2.10. Изготвяне на графици за:
17.09.2018 г.
30.01.2019 г.
 Дежурство;
Директор
 Консултиране с родители;
2.8.




Контролни работи;
БДП и Гражданска защита.

2.11. Представяне на ЗУД – дневници, ученически
Книжки, бележници за кореспонденция.
2.12. Създаване и функциониране на ученически съвети.
2.13. Списък – Образец 1за учебната 2018 / 2019 година
– утвърждаване.
2.14. Актуализация на професионалното учителско
портфолио.

Учители
Директор
25.09.2018 г. Директор
30.09.2018 г. Класни ръководители
30.09.2018 г. Директор

06.10.2018 г. Всички педагогически
специалисти

ІІ. Социално-битова и стопанска дейност.

№
1.

Дейности
Изготвяне на поименно разписание на
длъжностите и на заплатите за тях

Срок
М. Септември

2.

Осигуряване на учебно-технически средства.

Постоянен

Отговорник
Управител на
ЧНУ „Д-р
Мария
Монтесори”
ООД
Директор

3.

Изготвяне на план за работа през зимата и
осигуряване на нормален учебен процес.

31.10.2018 г.

Директор

4.

Проверка на учебните прорами по ЗИП и СИП,

М. Септември

Директор
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Избираеми учебни часове, факултативни учебни
часове
По график

Директор

През учебната
година

Директор,
учители

януари

Ръководство

Дейности
Гражданско, екологично, здравно и
интеркултурно образование.

Срок
Постоянен

Отговорник
Класни
ръководители

2.

Професионално ориентиране на учениците.

Постоянен

3.

Постоянен

4.

Участие на учениците в конкурси, олимпиади,
състезания.
Тържества и инициативи.

5.

Проектни дейности.

Постоянен

6.

„Клуб на доброволеца” - реализиране на
дейности.

Постоянен

7.

Посещения на театрални постановки.

Постоянен

8.

Честване на празници.

Постоянен

9.

Поддържане на информационната система за
разпространение на информация -електронни
пощи, официален сайт, социални мрежи.

Постоянен

Класни
ръководители
Класни
ръководители
Класни
ръководители
Класни
ръководители
Ръководство,
Класни
ръководители
Класни
ръководители
Класни
ръководители
Ръководтво

5.
6.

7.

Изготвяне на заявка за ЗУД за приключване на
учебната 2018 / 2019 година.
Съхраняване на задължителната училищна
документация съгласно изискванията на наредба
№8 / 11.08.2016 г.
Планиране на строително-ремонтните работи за
следващата учебна година.

ІІІ. Образователно-възпитателни дейности.
№
1.
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Постоянен

ІV. Взаимодействие с родители, общественост, институции.
№
1.

Дейности
Провеждане на родителски срещи.

Срок
Най-малко
четири пъти
през учебната
година
Постоянен

Отговорник
Директор,
учители

2.

Информационни срещи за прием на ученици.

3.

Провеждане на консултации с родителите на
ученици.

Постоянен

Директор,
учители

4.

Включване на родителите в инициативи на
училището – общоучилищен проект „Гостуваща
семейна библиотека”.

Постоянен

5.

Правилника за осигуряване на безопасни
условия на възпитание, обучение и труд
Връзки и съвместни инициативи с организации
и структури.

Постоянен

Станимира
Шперова,
класни
ръководители
Директор

Постоянен

Директор

6.

Директор

Годишният план на ЧНУ „Д-р Мария Монтесори” – Бургас е приет на заседание на ПС
с Протокол № 8 от 13.09.2018 г. и е утвърден със заповед № 4 от 17.09.2018г. на Директора и
е отворен за промени през учебната 2018 / 2019 година при небходимост.

План за Квалификационна дейност в училище
I .АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ЗА УЧЕБНАТА 20172018 ГОДИНА.
Дейностите, предвидени в квалификационния план на училището се реализираха
успешно през учебната година. Библоитечният фонд с научна и методичната литература
непрекъснато се обогатява с книги. Осъществена бе непрекъсната обмяна на опит между
педагозите. В ЧНУ „Д-р Мария Монтесори” - Бургас се проведе обучение на тема
„Методика на обучението па БЕЛ в началното Монтесори училище”, което се води от
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Олена Надворна, преподавател в Украинския образователен Монтесори център. Участие
взеха всички преподаватели от училището и „Къща на детето”.
Един от колегите защити магистърска степен.
Директорът, учителите и възпитателите взеха участие и в съвещания и работни срещи,
организирани от РУО – Бургас и обучения, утвърдени от министъра на образованието,
като всички педагогически специалисти са получили необходимия рой кредити.
Ръководството на училището организира Първата Национална Монтесори
конференция, чиято цел беше „Обединяване на Монтесори общностите в България”. В нея
взеха участие около 50 представители на Монтесори структури от страната и присъстваха
повече от 200 гости. Директорът на училището участва в областна конференция
„Училища на бъдещето”, както и в Научно-практическа конференция „Образователните
резултати в доучилищното и училищното образование по метода на Мария Монтесори” –
27-28 октомври 2017г., Санкт Петербург, Русия.

II. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.
Главната потребност от квалификация на педагогическите специалисти в ЧНУ „Д- р Мария
Монтесори” произтича от факта, че нашето училище е единственото в областта, което
съчетава традиционната утвърдена методическа система на обучение и методическата
система Монтесори. В България няма учебно заведение, което подготвя Монтесори
педагози в началното училище, което налага в голяма степен стремеж към самоподготовка,
саморазвитие и самоусъвършенстване на професионалните умения и компетенции на
педагозите. Това е свързано с придобиване на нови знания, умения и техники на
наблюдение, обучение, възпитание и оценяване, промяна на нагласите и възгледите на
учителите за учениците.
ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ:
1.ОСНОВНА ЦЕЛ:
Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на
образованието по предмети като част от иновативния образователен процес в училището
чрез:
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на
мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните
нагласи и ценности в съответствие с динамиката и общественото развитие и образователни
изисквания.
3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни
промени при овладяване на знания, умения и навици.
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2. ЗАДАЧИ:
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна
част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на методичните
обединения/.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно
преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и
мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически
практики в образователния процес.
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното
съдържание по предмети с цел покриване на ДОИ и развиване уменията на учениците за
решаване на проблеми.
5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за
проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на
професионалните изяви на учителите.
7. Да се подпомага на работата на класните ръководители за изграждане на социални и
граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните
различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се.
4. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ:
-сбирки на методическите обединения,
-самообразование, семинари, тренинги и практикуми,
-конференции, дискусии, интерактивни обучения,
-сбирки, работа в екип,
-практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на
казуси/.

V. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ.
По-голямата част от средсвата за квалификация на педагогическите специалисти се
осигуряват от ЧНУ „Д-р М. Монтесори” ООД, които са повече от 1% фонд работна заплата
и са съобразени със спецификата на идеите и философията на обучението в ЧНУ „Д-р
Мария Монтесори” . Малка част се осигуряват от самите педагози взависимост от
индивидуалните интереси и потребности.
VІ. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА.
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Контролът по изпълнение плана за квалификацията на институционално ниво се
осъществява от Директора, като комисията представя отчети за изпълнението на плана пред
педагогическия съвет в края на І срок и в края на учебната година.
Настоящият план за квалификационната дейност е неразделна част от Годишния план
на училището и еотворен за допълнения и промени през учебната година.

План за дейността на Педагогическия съвет
Септември
1. Приемане на вътрешни правила, процедури, правилници и инструкции на училището.
2. Приемане на графика за дежурството на учителите.
3. Запознаване на плана за контролната дейност на директора.
4. Решение за организиране празника на училището.
5. Организационни.

Октомври
1. Програма за усвояване на книжовния български език /Наредба № 6
2. Анализ на резултатите от проведеното входно ниво.
3. Приемане плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
4. Информация за състоянието на противопожарната и аварийната и евакуационната
готовност на ученици и персонал.
Декември
1. Информация за спазване изискванията на Наредба № 11 от 1.09.2016 за оценяване на
резултатите от обучението..
2. Отчет на дейностите по изпълнение на годишния план на училището и планове на
комисии.
3. Разглеждане на случаите на неспазване на училищния правилник.
Февруари
1. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през І срок.
2. Отчитане на нивто на усвояване компетентностите от учениците от УВП през І учебен
срок и предложения и мерки за отстраняването им.
3. Отчет на МО и комисиите през І учебен срок.
4. Обсъждане и приемане на решение за избор на учебници и учебни помагала за ПГ, І,
ІІ, ІІІ и класове за учебната 2019/ 2020 година.
5. Решения за организиране на „ Празника на буквите”.

12

Април
1. Информация за изпълнение на училищни програми и политики.
2. Информация за квалификационната дейност и работата на МО.
3. Отчет за контролната дейност.
4. Организационни.
Юни
1. Анализ на нивто на усвояване компетентностите от учениците от УВП през учебната
година.
2. Анализ и обсъждане изпълнението на учебни планове, програми и политики.
3. Анализ за резултатите от изпълнението на стратегическите цели.
Септември
1. Приемане на цялостната документация за учебната 2018 / 2019 година – училищен
учебен план, модули по ФВС, стратегия за развитие на училището, правилник за
дейността, правилник ЗБУТ, годишен план- план за работа на педогогическия съвет,
план за контролната дейност на Директор, план за квалификация на преподавателите.
2. Приемане Програма за целодневна организация за целодневно обучение.

АЛГОРИТЪМ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ
ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЧНУ „Д-Р МАРИЯ МОНТЕСОРИ”
№
1.
2.

4.

5.
6.

Дейност
Определяне на координационен съвет със заповед
на Директора.
Запознаване с формите на насилие и с Механизъм
за противодействие на училищния тормоз между
децата и учениците – на родителите / срещу подпис
/ на родителска среща и на учениците в час на
класа.
Извършване на оценка на тормоза между децата и
учениците в училище чрез въпросник – ІІ, ІІІ и ІV
клас в Час на класа.
Анализ и обощаване на резултатите от
изследването.

Срок / отговорник
До 20.09.2018 г.
Директор
До 15.10.2018 г.
Директор

Създаване на единни правила за задълженията на
всички служители, свързани със случаите на
тормоз и заложени в правилника за дейността на
училището.

31.10.2018 г.
Председател на
координационен съвет и
членове
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До 20.10.2018г.
Класни ръководители
31.10.2018г.
Класни ръководители

7.

8.

9.
10.
11.

Запознаване на заинтересованите страни с
обобщените резултати и обсъждане на
необходимостта от предприемане на конкретни
мерки и действия.
Разработване на план за противодействие на
училищния тормоз за учебната 2017/2018 година
въз основа на установените и анализирани
резултати.
Извършване на оценка на тормоза между децата и
учениците в училище чрез въпросник.
Анализ и обобщаване на резултатите от оценката
на изследването.
Изготвяне на годишен доклад на координационния
съвет до Директора.

До 05.11.2018 г.
Директор,
Класни ръководители
30.11.2018 г.
Председател на
координационния съвет
31.05.2019г.
Класни ръководители
10.06.2019 г.
Класни ръководители
15.06.2019 г.
Председател на
координационнияяя съвет

ПЛАН
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 /2019 ГОДИНА
През изминалата учебна година ЧНУ „Д-р Мария Монтесори” спечели проект за
иновация и стана едно от училищата, включени в мрежата на иновативните училища в
България. Иновация е изцяло обвързана с постигане на резултатите по стратегическите
цели, с което ще осъществи визията за развитие на училището.
Основната цел на иновацията:
Постигане на по- високо качество на образование чрез създаване на подобрена
образователна Монтесори среда и нов модел на управление и обучение, осигуряващи
условия за формиране на универсални учебни действия у учениците. Тя ще се постигне
чрез:
1.Придобиване на специфични компетенции на учителите в началното училище за
формиране на универсални учебни действия, чрез системата на Монтесори и съобразно
ДОС .
2.Изработване на нови иновативни дидактически материали като част от
образователната Монтесори- среда.
3.Въвеждане на иновативен модел на обучение на учениците, осигуряващ изграждането
на универсални учебни действия при тях.
Дейности за реализиране на иновацията през учебната 2018 / 2019 година
№
1.
2.

Дейност
Актуализиране на училищните политики –
стратегии, планове.
Обучение на педагогически специалисти
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Срок / отговорник
До 15.09.2018г.
Директор
за

3.

4.

5.

6.

7.
5.

6.

7.

придобиване на компетенции за организация на До 15.09.2019г.
изследователската и проектна дейност на Ръководство
учениците, работа в екип
До 30.09.2019 г.
Изработване на карти за количествен анализ на
Директор,
изпълнение на учебно-проектната работа.
учители
Създаване на методическа библиотека в 31.05.2018 г.
училището,
закупуване
на
необходимата Директор
литература и адаптирането й за целите на
иновацията - брой ново закупена или придобита
литература, брой адаптирани материали.
Реализиране на изследователска и проектна работа,
мотивираща
учениците
за
усвояване
на
практически знания и умения, и включването им в
дейности в зависимост от техните потребности.
Разработване от учителите на дидактически
материали за развитие на средата в съответствие с
потребностите, нивото на развитие на учениците и
учебното съдържание – брой изработени
дидактически материали.
Използване на добри практики в образователния
процес, основани на Монтесори – принципите.

През цялата година
Всички педагогически
специалисти
През цялата година
Всички педагогически
специалисти

Постоянен
Всички педагогически
специалисти
Попълнени карти за количествен анализ на 01.02.2019 г.
изпълнение на учебно-проектната работа.
31.05.2019г.
Класни ръководители
Анализ на резултатите от попълнените карти.
До 10.02.2019 г.
До 10.06.2019 г.
Класни ръководители
Мониторинг и анализ на резултатите на ученици и Януари 2019 г. –Директор
учители от иновативния процес през годината.
МОН
Изготвяне на доклад-анализ за реализиране на
До 15.06.2019 г.
иновацията през учебната 2018 / 2019 година
Директор

Алгоритъмът за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз
между децата и учениците и планът за прилагане на иновацията са неразделна част от
Годишния план на училището за учебната 2018 / 2019 година.
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