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РАЗДЕЛ І. РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ

Педагогическата дейност в училището и организацията на образователновъзпитателния процес се осъществяват в съответствие с основните нормативни документи за
системата на предучилищното и училищното образование:
Закон за предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016 г.
Закон за професионално образование и обучение в сила от 01.08.2016 г.
Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.
Наредба №10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на
седмичните разписания на учебните занятия.
5. Наредба №16 от 16.12.2016 г. за управление на качеството в институциите.
6. Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
7. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.
8. Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
9. Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищно образование
10. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование.
11. Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците.
12. Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурно образование.
13. Наредба за приобщаващото образование
14. Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
15. Наредба №2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата
по изкуствата.
16. Насоки на МК за организиране дейностите в училищата по изкуствата и културата
през учебната 2018-2019 година.
1.
2.
3.
4.
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ІІ. СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:
А) Формиране на личности с висока интелектуална, образователна и професионална
подготовка и с активно гражданско съзнание и поведение, адекватни на динамично
променящия се съвременен свят;
Б) Стимулиране на творческите заложби у учениците в посока развитие на човешката
индивидуалност и успешна бъдеща реализация в културния живот на страната и в чужбина;
В) Обучение и възпитание според държавните образователни стандарти и тези на
Европейския съюз в духа на общочовешките и националните демократични ценности.
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:
А) Утвържаване на НУМТИ „Добрин Петков” като конкуретноспособна образователна
институция в системата на училищата по изкуствата и културата и в национална
образователна система, осигуряваща оптимални условия за интелектуално, творческо,
нравствено, физическо и социално развитие на възпитаниците си;
Б) Обособяване на педагогическия колегиум като екип от професионално подготвени и
социално отговорни личности, проявяващи загриженост и толерантност към подрастващите
и способни да откриват верните пътища към творческата им активизация за успешното им
утвърждаване като граждани на България и на света;
В) Стремеж към формиране на учениците като знаещи и можещи личности, осъзнаващи
гражданските си права и отговорности и странящи от проявите на агресивност и
асоциалност.
3. ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ
А) Издигане и утвърждаване престижа на училището и създаване у всеки ученик на
чувство за принадлежност към една културна образована общност;
Б) Скъсяване на дистанцията между обучението в паралелковия и индивидуалния цикъл,
активизиране на чувството за отговорност и съпричастност на целия педагогически състав
към образователната и художествената дейност на училището, на базата на която се гради
авторитетът на институцията;
В) Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и превръщането на
ученика от обект в субект на обучението. Прилагане на нови форми и методи за въздействие
с цел преодоляване на информационната претовареност на учениците;
Г) Подчиняване работата на преподавателите от цялата колегия на подготовката за НВО,
ДЗИ и ДИПК;
Д) Издигане нивото на художествено-творческата дейност и превръщане на училището в
желана територия за учениците.
Е) Съобразяване на педагогическата дейност с Конвенцията за правата на детето, с
Етичен кодекс на работещите с деца и с Етичния кодекс на училищната общност.
Ж) Продължаване на действията по подобряване на материалната база чрез
задълбочаване на контактите с обществени институции, неправителствени организации и
чрез работа по проекти;
3

З) Усъвършенстване на работата с изоставащите и недисциплинираните ученици;
И) Развитие на ученическата общност чрез създаване на класови съвети и на училищен
съвет с цел приобщаване на учениците към общоучилищния живот и неговата
децентрализация;
К) Утвърждаване на Училищното настоятелство като орган, подпомагащ учебновъзпитателния процес, и активизаране на дейността му по приобщаване на родителската
общественост към проблемите на училището и по привличане на средства;
Л) Активизиране и оптимизиране на педагогическия и административния контрол.
М) Утвърждаване на Обществения съвет към училището като орган за подпомагане
развитието на училището и гражданския контрол върху управлението.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
1. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ:
А) Заседания на Педагогическия съвет – ден понеделник 13:30 ч., аула
Отг.: Директор
Б) Заседания на ръководството – петък 11:00 Дирекционен съвет
Отг.: Директор
В) Заседания на Училищното настоятелство – по техен график.
Отг.: Директор
Г) Заседания на Методическите обединения – по техен график.
Отг.: Заместник-директорите
Д) Провеждане на класови родителски срещи
Срок: Септември 2018, Февруари 2019 г.
Отг: Директор, зам.-директорите и класните ръководители
Е) Провеждане на общоучилищни родителски срещи
Срок: януари 2018, май 2019 г.
Отг.: Директор, зам.-директори
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:
А) Раздел „Предучилищно и начално образование”
а) Прилагане на единни критерии при проверка и оценка на знанията на учениците,
както и на интерактивни методи и ИКТ в обучението на учениците;
б) Организиране на празник „Вече съм грамотен” (І клас) и на празници на
чуждоезиковото обучение (ІІ, ІІІ и ІV клас);
в) Провеждане на коледни и великденски концерти, на благотворителни базари, на
годишни утра, на изложба от мартеници, изработени от децата, и на рецитал на национална
тема;
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Б) Раздел „Общообразователни предмети”
а) Провеждане на пробни матури по БЕЛ в ХІ и ХІІ клас;
б) Провеждане на тестови изпитвания с учениците от ІV и VІІ клас по модела на
задължителните в края на учебната година Национални външни оценявания;
в) Изготвяне и представяне на мултимедийни уроци по различни дисциплини;
г) Организиране на образователни екскурзии и на посещения на музеи, библиотека
„Иван Вазов“, зоологическата градина и научна лаборатория;
д) Подчиняване на методическите сбирки на обсъждането на проблемите около
мотивацията на учениците и работата с проблемни ученици.
В) Раздел „Музикална теория”
а) Провеждане на пробен ДИПК за учениците от XII клас;
б) Провеждане на прослушване по солфеж на учениците от ІV и VІІ клас с оглед
подготовката им за кандидатстване в училището;
в) Провеждане на експериментален майсторски клас по хармония.
Г) Раздел „Специални предмети”
а) Обсъждане на учебно-методически проблеми по график на методическите
обединения и групи;
б) Провеждане на прослушвания, продукции и класови срещи по график на
методическите обединения и групите;
в) Участия в семинари, конференции, срещи разговори, лектории според плановете на
методическите обединения;
г) Организиране на майсторски класове по различни специалности.
д) Провеждане на открити уроци от преподавателите в училище – по график
3. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:
1. 04 октомври 2018 г. - Концерт в памет на основателя на Пловдивското музикално училище
Трендафил Миланов в навечерието на 110 години от рождението му.
2. 10 октомври 2018 - Концерт на норвежки симфоничен оркестър съвместно с участието на
нашия оркестър. Отг. Пламен Първанов.
3. Организация и провеждане на Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти
„Добрин Петков“, Духови инструменти 1 – 4 ноември 2018, Струнни инструменти 8 – 10
февруари 2019 г.
4. Организация и провеждане на Международен конкурс за ударни инструменти „Пендом”,
15-17 февруари 2019 г.
5. Честване 70-годишнината на Костадин Таков с Тромбонов концерт на 14.10.2018 г.
4. Организация и провеждане на Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян”,
май-юни 2019 г.
6. Коледен концерт на училищния оркестър и връчване плакети на учители-юбиляри. Отг.
Пламен Първанов
7. Балетен спектакъл, Отг. Смиляна Зафирова и Галина Гешева
8. Концерт на Духовия оркестър по случай Националния празник на България 3 март, Отг.
Снежана Георгиева
9. Пролетен преподавателски концерт, март 2019 г., отг. д-р Поля Паунова
10. Фестивал на славянската вокална музика – отг.: проф.д-р Т.Шекерджиева
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4. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ:
А) Целенасочена работа в часовете на класа за изграждане у учениците на култура на
поведение, на здравна и екологична култура, на уважение към общочовешки и национални
ценности, на готовност за участие в общоучилищния живот и в обогатяване на традициите
му с цел игнориране на негативното влияние на социалната среда и насочване към позитивни
алтернативи;
Б) Подпомагане дейността на Ученическия съвет по отношение на организацията на
ученическото дежурство и на различни техни благотворителни инициативи.;
В) Целенасочени усилия на учениците и техните класни ръководители за естетизация
на училищната среда, изразяващи се в грижи за класните стаи и евентуално спонсорство;
Г) Активизиране на извънкласната дейност чрез честване на бележити дати,
годишнини и личности, чрез коледни и великденски тържества, концерти по класове, чрез
екскурзии и спортни прояви, чрез посещения на концерти, театрални и оперни спектакли,
изложби, музеи и паметници, чрез срещи с именити музиканти, писатели, артисти, чрез
участие в регионални и национални олимпиади и състезания по интереси;
Д) Усъвършенстване провеждането на часа на класа с цел превръщането му във време
за занимателни дискусии, отговарящи на интересите на учениците;
Е) Задълбочаване на връзките с преподавателите по специалните предмети и с
родителите и включването им в класовия живот;
Ж) Системна работа на група „Класни ръководители” с проблемните ученици в
училището и осъществяване на активно взаимодействие с Комисията за борба с
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
5. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО:
А) Проверка на документацията – книга за подлежащи ученици, главна книга,
паралелкови и индивидуални дневници, ученически книжки, лични картони, протоколи за
завършване на учебен срок и година.
Срок: постоянен
Отг.: АР
Б) Проверки за спазване графика на учебните занятия и работното време.
Срок: постоянен
Отг.: АР
В) Посещения на АР по ресори на паралелкови и индивидуални часове за
проследяване спазването на държавните образователни стандарти.
Срок: постоянен
Отг.: АР
ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПЛАНОВЕТЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ и
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ за учебната 2018-2019 година
ЗАБЕЛЕЖКА:
Училищните комисии осъществяват дейността по собствен план и поддържат
собствена документация.
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