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№ 

 

 

Дейности 

 

Срок 

 

Отговорник 

 

м. Септември 

 

1. 

Заседание на ПС: 

1. Избор на секретар на заседанията на ПС 

2. Приемане на темите и график за работата на ПС 

3.Приемане на актуализирания Правилник за 

дейността на училището. 

4. Приемане на актуализираната стратегия за развитие 

на училището 2016-2020г.и приложени планове за 

действие и финансиране 

5. Приемане на УУП за I  клас за учебната 2018/2019г. 

6.Приемане на УУП за II  клас за учебната 2018/2019г. 

7.Приемане на УУП за IIІ  клас за учебната 

2018/2019г. 

8.Приемане на УУП за V  клас за учебната 2018/2019г. 

9.Приемане на УУП за VI за учебната 2018/2019г. 

10.Приемане на УУП за VII  клас за учебната 

2018/2019г. 

11.Приемане на УУП на учениците на Индивидуална 

форма на обучение. 

12.Приемане на формите на обучение за учебната 

2018/2019г. 

13.Приемане на годишния план на училището и  

графика на дейностите. 

14.Приемане на спортните дейности от определените 

по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за I, II,ІІІ, V ,VI  и VІІ клас. 

15.Приемане  на видовете модулите за допълнителния 

час по ФВС  

16. Приемане на ПВТР в училище. 

17.Приемане на Правилник за пропусквателния 

режим в училище. 

18.Избор на постоянни училищни комисии за 

учебната 2018/2019година 

 Комисия за квалификационна дейност; 

 Комисия за изготвяне на Програма за 

усвояване на БКЕ; 

 Комисия за насърчаване и повишаване на 

грамотността; 

 Координационен съвет по изпълнение на 

11.IX. 

2018г. 

Директор 
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Механизма за противодействие на училищния 

тормоз; 

 Комисия за ЗБУОВТ 

 Комисия за действия при бедствия, аварии и 

катастрофи;  

 Комисия за безопасност на движението по 

пътищата;  

 Комисия по изпълнение на 

Междуинституционалния план за действие за 

превенция на агресията и засилване на 

сигурността в образователната институция; 

 Комисия по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование; 

 Комисия по ПБ; 

 Комисия за работа по проекти; 

 Комисия по етика и сигнали на граждани и 

връзки с обществеността 

 Комисия по спортно-туристическа дейност; 

 Комисия за оценяване резултатите от труда на 

педагогическите специалисти за учебната 

2018/2019г.; 

 Комисия за дарения; 

 ПДЕК, съгласно чл. 42 от Закона за 

Националния архивен фонд; 

19.Избор на председатели на ПЕКК за учебната 

2018/2019г. 

20.Запознаване с плана за контролната дейност на 

директора през учебната 2018/2019г. 

21.Приемане на актуализирани мерки за повишаване 

качеството на образованието. 

22.Приемане на актуализирана програма за 

предоставяне на равни възмож-ности за приобщаване 

на ученици от уязвими групи. 

23.Приемане на актуализирана програма за превенция 

на ранното напускане на училището. 

24.Приемане на план за квалификационната дейност в 

училище. 

25.Приемане на план за дейностите на  комисията по 

БДП. 

26.Приемане на правилник за осигуряване на 

ЗБУВОТ. 

27.Приемане  на програма за провеждане на 

целодневна организация на учебния ден. 

28. Приемане на качествени показатели за оценяване в 

I-ви , II-ри и ІІІ –ти клас. 

29.Определяне на координатор за организиране и 

координиране на процеса на осигуряване на обща  

подкрепа за личностно развитие. 

30.Предложения  за разкриване на занимания по 

интереси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Комисии  

 

(т.2-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

31.Избор на учител консултант за подпомагане 

работата на  УУС. 

32.Приемане на етичния кодекс на училищната 

общност. 

33.Приемане на правила за организиране и 

провеждане на вътрешно-инсти-туционалната 

квалификация и за отчитането на участието на 

квалификационната дейност в училище. 

34.Приемане на Програма с дейности за усвояване на 

книжовния български език за изпълнение на Наредба 

№6/11.08.2016г. за усвояване на БКЕ. 

35.Приемане на спортния календар на училището. 

36. Приемане плановете на: 

 Комисия за действия при бедствия, аварии и 

катастрофи;  

 Комисия по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образо-вание; 

 Комисия по ПБ;  

 Приемане на плановете на Педагогически 

екипи по ключови компе-тентности 

(Методични обединения). 

 Комисия за работа по проекти; 

 Комисия за дарения; Комисия БУВОТ; 

 ПДЕК; 

37.Приемане на Училищен механизъм за 

идентифициране на  интересите и потребностите на 

учениците, свързани с развитието на способностите 

им и мотивацията им за учене,  диагностика на 

образователните дефицити на учениците и   

инициативи за сформиране на групи – за дейности по 

интереси и за преодоляване на обучителните 

затруднения за учебната 2018/2019г. 

38.Информация за критериите, показателите и 

инструментите за самооценяване на качеството на 

предоставяното образование в училището. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисии  

(т.1-5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Председател на  

РГСК 

2. Актуализиране съставите на всички училищни 

комисии 

ІХ.2018г Председателите 

на ПЕКК, 

комисиите 

3. Изготвяне графици за: 

 дежурства на учители; 

 консултации с учениците по учебни предмети; 

 консултации с учениците по учебни предмети в 

часовете по самоподготовка в групите за ЦДО;  

 индивидуална работа с учениците с 

образователни дефицити; 

 консултации с ученици и родители и водене на 

училищната документация; 

 класни и контролни работи – първи срок 

 часа за спортни дейности / модули за 

21. ІХ. 

2018г 

Р.Христова, 

гл.учители 
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допълнителен час по ФВС 

4. Провеждане на родителски срещи І- ХІІ клас 12. ІХ. 

2018г. 

Директор,  

кл. ръководители 

5. Участие в септемврийските съвещания по 

график 

на РУО 

Преподавателите 

по предметите 

6. Провеждане на поправителни и приравнителни 

изпити. 

 ІХ. 

2018г. 

Р. Христова 

7. Тържествено откриване на учебната година 17.ІХ. 

2018г. 

Директора, 

Р. Христова 

И. Танева 

 

8. 

Изготвяне и утвърждаване на годишни 

разпределения на учебния материал по учебни 

предмети  

14.ІХ. 

2018г. 

 

Преподавателите 

по съответните 

предмети 

 

9. 

Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за 

провеждане на учебно-възпитателния процес, 

съгласно изискванията на РИО КОЗ 

14.ІХ. 

2018г. 

 

Цв. Николова 

 

10. 

Проверка на съоръженията за осигуряване на 

условия за пожарна безопасност и дейности при 

природни бедствия, аварии, катастрофи. 

14.ІХ. 

2018г. 

 

Д. Крумова 

11. Изготвяне на графици за провеждане на втори час на 

класа, консултации, график за учебни кабинети, 

график за обучение по БДП, контролни и класни 

работи, график за дежурствата, график за пътуване 

21.ІХ. 

2018г. 

Р.Христова 

Гл. учители 

12. Отразяване в медиите на училищния живот, 

постиженията на ученици и учители. 

постоян

ен 

Р. Христова 

13. Поддържане сайта на училището. постоян

ен 

Т.Димитрова 

В. Върбанов 

14. Запознаване с новостите в нормативните документи, 

указания, правилници и изисквания за учебната 

2018/2019г. 

ІХ. 

2018г. 

 

Директора  

15. Посрещане на първокласници и деца в ПГ  17.ІХ. 

2018г. 

Кл.р-ли на І клас 

Сп.Костова 

 

16. 

Оказване на методическа взаимопомощ при 

изготвяне на календарните тематичени планове (в 

ПЕКК). 

ІХ.  

2018г. 

Преподавателите 

по предмети 

 

17. 

 

Запознаване на всички ученици с Правилника за 

вътрешния ред в училище. 

 

28.ІХ. 

2018г. 

Педагогическият 

съветник и 

класните 

ръководители 

 

 

18. 

Начален и периодичен инструктаж на учениците и 

учителите по безопастност и хигиена на труд.  

 

ІХ.2018,

I, IV. 

2019г. 

Д. Крумова, 

класните 

ръководители 

19. 

 

Изготвяне и провеждане на инструктажи с 

учениците за безопасна работа в кабинетите по химия, 

физика, компютърните кабинети и физкултурния 

салон. 

 

18-21. 

ІХ. 

2018г. 

П

Преподавателите 

по съответните 

предмети 

20.  Хигиенизиране и поддържане на двора: 

 очертаване на спортните игрища – периодично 

 

ІХ.  

у

Учителите по 
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възстановяване; 

 поддръжка на тревните площи.  

2018г. ФВС 

Д. Крумова 

21. Отбелязване на Деня на независимостта. 21.ІХ. 

2018г. 

Кл. 

ръководители 

22. Празник на гр. Карнобат - участие в общоградско 

тържество. 

26. ІХ. 

2018г. 

Р. Христова 

 

м. Октомври 
 

 

 

1. 

Заседание на ПС. 

1. Анализ на резултатите от входното равнище 

на знания, умения и компетентности на 

учениците по класове и учебни предмети и 

обсъждане на съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на 

образователните резултати 

2. Приемане плановете на: 

 Комисия за насърчаване и повишаване на 

грамотността; 

 Координационен съвет по изпълнение на 

Механизма за противодействие на училищния 

тормоз; 

 Координационен съвет за осигуряване на обща 

подкрепа за личностно развитие; 

3. Приемане плановете на преподавателите за 

работа с ученици с образователни дефицити. 

4. Актуализиране списъка на ученици, които ще 

получават стипендии през I учебен срок 

5. Приемане на план за осигуряване на нормален 

учебен процес при зимни условия. 

6. Отчет за изпълнението на бюджета за третото 

тримесечие на 2018 г. 

 

 

 

 

Х. 

2018г. 

М 

 

Директора, 

преподавателите 

 

 

 

 

Комисиите 

П 

 

 

 

 

 

П

Преподавателите 

 

П 

 

Д

Директора    

 

 

, 

 

2. 

     1. Запознаване на педагогическите специалисти с 

Наредбата за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, 

директори и други педагогически специалисти“ и 

повишаването на тяхната квалификация  
 

Х. 

2018г. 

П

Председателите 

на ПЕКК 

 

 

 

 

3. 

2. Издирване и регистриране на ученици, живеещи в 

условия на повишени за нормалното им развитие 

рискови фактори (семейства с родител /и/ с наложена 

съдебна присъда; семейства с криминално проявени 

родители; семейства с родители,  злоупотребяващи с 

алкохол, наркотици и други опиати; семейства с 

психично болни; семейства, в които се упражнява 

различен вид насилие; социално слаби семейства; 

семейства, в които децата не се отглеждат от 

родителите и др.). 

 

 

 

 

Х.2018г.. 

П 

 

П

Предс. на 

УКПППУ 

и 

кл. р–ли 
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4. 

Проверка на книгата за подлежащите на 

задължително обучение деца до 16 – годишна възраст 

и съответствието й с документите, отразяващи 

движението на учениците и дневниците на 

паралелките. 

 

 

Х.2018г.. 

Д 

Д

Директора  

 

5. 

Запознаване на новоприетите ученици със Закона 

за закрила на детето  и с Конвенцията за защита 

правата на детето. 

 

Х.2018г.. 

к

Кл. 

ръководители 

на1, V, VІІІ клас 

6. 

 

Отчитане на резулатите от държавните зрелостни 

изпити и НВО и набелязване на мерки за 

преодоляване на пропуските. 

Х.2018г.. Председателите 

на ПЕКК 

7. Отбелязване деня на толерантността Х.2018г. Ир.Танева 

8. Ден на чуждите езици Х.2018г. М.Пенчева 

Т.Няголова 

А.Спасов 

9. 120 години от рождението на Хр. Смирненски – 

радиопредаване  

Х.2018г. Р. Маркова 

10. Тематична  изложба „Златна есен”. Х.2018г. Преподавателите 

в ГЦОУД 

Р.Колева 

11. Отбелязване Деня на Народните будители 31.Х. 

2018 

Кл. 

ръководители 

 Отбелязване на Международния ден за борба с 

трафк на хора 

Х.2018г. Ир.Танева 

12. Участие в състезания и конкурси съобразно 

Националния календар за изяви по интереси на 

учениците за учебната 2018/ 2019г. 

Постo- 

янен 

Преподавателите 

по предмети 

13. Спортни мероприятия съобразно спортния 

календар на училището: 

 Турнир по баскетбол – VІ – ХІІ клас 

 

 Турнир по волейбол – ІХ -ХІІ клас 

 

 Турнир по футбол – IIІ - VІІІ клас 

 

 Състезание по лека атлетика – ІV-VІІІ клас 

 

 Състезание по народна топка – ІІ-V клас 

 

 

 

Х.2018г. 

01- 05 

 

08 - 12 

 

08 - 12 

 

15 - 19 

 

22 - 26 

 

 

 

 

 

Преподавателите 

по ФВС 

 

14. Участия в общински и областни състезания по 

спортния календар на МОН 

Постоя-

нен 

Преподавателите 

по ФВС 

15. Посещение на театрални постановки, изложби, 

музеи 

Посто-

янен 

Преподавателите 

16. Провеждане на екскурзия с учебна цел Х.2018г. Кл. 

ръководители 

 

м. Ноември 
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1. Заседание на ПС. 

1. Анализ на ритмичността в проверката на 

знанията, безпричинните отсъствия и трудовата 

дисциплина. 

2.Разглеждане на нарушения на училищния 

правилник и обсъждане предложенията за налагане 

на санкции на учениците. 

3. Междинен отчет за изпълнение на дейностите по 

усвояване на БКЕ. 

4. Междинен отчет за изпълнение на дейностите за 

насърчаване и повишаване на грамотността. 

5. Междинен отчет за резултатите от провежданите 

консултации по предмети, в часовете по 

самоподготовка в групите за ЦДО и работа с учени-

ци с образователни дефицити. 

6. Доклад от представителя на училището, включен в 

екипа за обхват и задържане на учениците в 

образователната система. 

 

 

 

ХІ.2018г 

 

 

Директор 

 

 

Класни 

ръководители 

 

Комисии 

(т.3 – 4) 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

Ирина Танева 

2. Изработване на лични картони на учениците от 

 VІІІ клас 

 

ХІ.2018г. 

 

Кл.ръководители 

 

3. „Повишаване мотивацията за учене на учениците”-

дискусия 

ХІ.2018г Председателите 

на ПЕКК 

4. Провеждане на родителски срещи. ХІ.2018г Директора, 

кл. р-ли 

5. Предаване на протоколи от заседанията на ПЕКК, УК 

по БДП, УКППП 

ХІ.2018г Председателите 

на ПЕКК,  

Р. Христова,  

Ир. Танева 

6. Обучение за правата на детето – с учениците от 

гимназиална степен  

ХІ.2018г Ир.Танева 

7. 1300 години от победата на хан Тервел над арабите 

при Константинопол 

ХІ.2018г Св.Желев 

8. Тематични изложби Постоя-

нен 

ГЦОУД 

9. Отбелязване на годишнини за исторически събития и 

личности  

Постоя-

нен 

В. Върбанов 

10. Международен ден на толерантността - „Вечер на 

толерантността“ 

ХІ.2018г Й.Милкова 

11. Отбелязване Деня на християнското семейство ХІ.2018г Ир.Танева 

12. Празник „Живеем здравословно“ ХІ.2018г Р.Колева 

Ел. Байчева 

Ек. Янкова 

13. Участие в състезание по БЕЛ „Любословие“ ХІ.2018г Учители начален 

етап и 

преподавателите 

по БЕЛ 

14. Тенис на маса – V- XII клас 

 

05 - 09 

ХІ.2018г. 

Преподавателите 

по ФВС 
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м. Декември 
1. Заседание на ПС 

1. Утвърждаване на план приема за учебната 

2019/2020г. 

 

ХІІ.2018г Директора  

Р. Христова 

2. 
Запознаване с промените и спазване на НАРЕДБА № 

11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците   

 

ХІІ.2018г Председателите 

на ПЕКК 

3.    Проучване на професионалните интереси на 

учениците от VІІ-ми клас. Организиране на срещи с 

училищното ръководство в часа на класа във връзка с 

професионалната им ориентация. 

ХІІ.2018г

. 

Педагогически. 

съветник 

кл. ръководители 

на VІІкл. 

4. Анти СПИН кампания, отбелязване на 

международния ден за борба със СПИН  

ХІІ.2018г

. 

Ир.Танева 

Цв. Николова 

 

5. 

Дискусия на тема „Наркотиците са навсякъде, но 

водят наникъде“ с учениците от гимназиална степен 

на обучение 

ХІІ.2018г Ир.Танева 

6. Коледна украса на училището 15.ХІІ. 

2018 

Главните 

учители 

7. Моята красива класна коледна стая 15.ХІІ. 

2018 

Кл. р –ли и 

преподаватели 

8. Посрещане на Дядо Коледа в начален етап ХІІ.2018г Преподавателите 

в начален етап 

9. 

 

Празнично посещение в ПГ на ДГ ХІІ.2018г Преподавателите 

в 4 клас 

10. Коледна приказка – изложба ХІІ.2018г Д. Радева 

11. „Зимна приказка” – изложба, свързана със зимните 

празници и обичаи  

ХІІ.2018г С.Маринов 

 

12. Коледно парти ХІІ.2018г Учителите от 

начален етап 

13. Празник „Коледно вълшебство“  ХІІ.2018г Св. Стефанова 

14. Празник „Зимни чудеса“ ХІІ.2018г Ек. Янкова 

15. Коледно издание на в-к „Училищно звънче“ ХІІ.2018г П. Кибритева 

П.Вълчева 

16. Участие в Коледно математическо състезание ХІІ.2018г Преподавателите 

по математика 

17. Състезание по творческо писане на английски език ХІІ.2018г В.Илиева 

18. „Алтернативни форми и методи за изпитване и 

оценяване на учениците”- обмяна на опит 

ХІІ.2018г Пр.на ПЕКК, 

гл. учители 

19. „ Тестът – метод за проверка и оценка на знанията на 

учениците””- обмяна на опит 

ХІІ.2018г Преподавателите 

20. Турнир по шах  - 7-12 клас 03 – 07 

ХІІ. 2018 

Т. Георгиев 

М. Павлов 

 

м. Януари 
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1. Заседание на ПС 

1. Разглеждане на нарушенията на училищния 

правилник 

2. Отчитане на контролната дейност в групите за 

целодневна организация и предприетите  мерки за 

подобряване на отношението на ученика към чете-

нето на художествена литература 

3. Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото 

тримесечие на 2018 година.  

4. Доклад за състоянието на СФУК – 2018г. 

 

 

 

І.2019г. 

 

 

 

директора 

2. Запознаване със Стандарта за физическата среда, 

информационното и библиотечно обслужване и 

осигуряване на условия за интерактивно учене. 

 

І.2019г.  

Председателите 

на ПЕКК 

 

3. 

  Периодичен инструктаж на учениците по 

безопасност и хигиена на труд и пожарна 

безопасност. 

І.2019г. Д. Крумова,  

кл. ръководители 

 

4. Умения за действия при бедствия, аварии и кризисни 

ситуации – превенция и действия преди, по време и 

след възникване на дадена ситуация – тренинг 

По 

график 

Д. Крумова 

5. Отбелязване освобождението на град Карнобат 24.I. 

2019г. 

Директора, 

кл.ръководители 

6. Ползата от целодневното обучение и обмяна на 

добри практики - работна среща 

І.2019г. Р.Христова 

Т.Димитрова-

гл.учител 

7.  Провеждане на общинските кръгове на олимпиадите 

по съответните предмети. 

І.2019г. Р. Христова,  

гл. учители 

 

 

м. Февруари 
 

 

1. 

Заседание на ПС  

1. Отчет на резултатите от процеса на обучение, 

възпитание и социализация през първия учебен срок. 

Анализ на усвоените  компетентности от учениците и 

предлагане на  съвместни мерки между учителите с 

цел подобряване на образователните резултати. 

2. Отчет на дейността на постоянните комисии и 

педагогическите екипи по ключови компетентности 

(Методични обединения). 

3. Доклад на директора за резултатите от 

контролната дейност през първия учебен срок. 

4. Обсъждане и приемане на седмичното 

разписание и графици за втори учебен срок. 

5. Запознаване с докладите на класните 

ръководители за приключване на срока. 

     6. Актуализиране списъка на ученици, които ще 

получават стипендии през II учебен срок; 

 

ІІ.2019г. 

 

 

 

Преподавателите 

 

 

Председатели на 

комисии 

 

Директор 

 

Р. Христова, 

гл.учители 

 

Класни 

ръководители 

2. Отбелязвяне на 19. ІІ. – Годишнина от обесването на ІІ.2019г. Кр.Панайотов, 



 11 

Васил Левски  кл.р-ли 

3. „Сесия по информатика“ – презентация за велики 

учени с принос към компютърните науки 

ІІ.2019г. Ст . Пенкова 

 

4. 

Национално състезание по БЕЛ  „Любословие”- ІІ  

кръг 

ІІ.2019г. Преподавателите 

от ПЕКК по БЕЛ 

и уч. Нач етап 

 

5. 

Анкетиране на учениците относно това до колко са 

запознати с алкохола и тютюнопушенето и 

последиците от тяхната употреба 

 

ІІ.2019г. 

 

Ир.Танева 

6. Отбелязване на Деня на влюбените  14.II 

2019г. 

Ир.Танева 

7. Печатна работилница ІІ.2019г. М.Стефанова 

8. Празник „Здрави, умни и красиви“ ІІ.2019г. Й. Иванова 

 

м. Март 
 

 

1. 

     Заседание на ПС 

    1. Определяне на реда за прием на учениците в I-ви 

клас за учебната 2019/2020г. 

    2. Избор на комисия за изпълнение на училищния 

план-прием. 

    3. Обсъждане и приемане на решение за избора на 

учебници и учебни помагала за учениците    от I –VII 

клас за учебната 2019/2020г. 

   4. Обсъждане на резултатите от междинните нива, 

проследяване на нивото на усвояване на  

компетентности на учениците и приемане на мерки 

за подобряване на образователните резултати. 

  5. Предложения за налагане на санкции на 

учениците. 

  6. Запознаване с бюджета на училището за 2019 

година по параграфи. 

ІІІ.  

2019г 

 

 

Директор 

 

 

Преподаватели 

(т.3-4) 

 

 

 

 

 

Класни ръковод. 

 

Директор 

2. Методически сбирки на обединенията  ІІІ.  

2019г 

Председателите 

на ПЕКК 

3. „Баба Марта бързала, мартенички вързала“- 

тържество в ДГ  

1.ІІІ. 

2019г. 

Преподавателите  

на ІV клас 

4. Състезание „Да  посрещнем Баба Марта“  1.ІІІ. 

2019г. 

М.Михова 

 

 5. 

3.ІІІ. – Освобождението на България от османско 

владичество – Поднасяне на венец и цветя пред 

Паметника  на освободителите в града.  

3.ІІІ. 

2019г. 

Директора 

кл. ръководители 

6. Празник „Цветя за мама“ 8.ІІІ. 

2019г. 

Сп. Костова 

7. Проект „Море от любов за мама“ ІІІ.  

2019г. 

Г.Велчева 

 

8. 

 

Тържество „Всички букви зная, мога да чета“ 

 

ІІІ.  

2019г. 

Н. Чолакова 

Ив. Пенева 

М.Михова 

К. Кунева 

9. „Взаимност“ – открит урок ІІІ. С.Славова 
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2019г. Н. Петкова 

Р.Маркова 

10. IТ „Знайко“ ІІІ. 

2019г. 

В.Върбанов  

П.Кибритева 

11. Участие в областните кръгове на олимпиадите по 

съответните предмети 

ІІІ.  

2019г. 

Р. Христова 

12. Училищен кръг на състезанието по английски език 

„Spelling Bee” 

ІІІ.  

2019г. 

Преподавателите 

по англ.език 

13. Отбелязване световния ден на водата  22.ІІІ. 

2019г. 

М.Костова 

В.Радева 

 

14. 

Дейности, свързани с приема на учениците за новата 

учебна година, изготвяне на графици, назначаване на 

комисии, рекламна дейност 

 

ІІІ.  

2019г. 

предс. на 

комисията по 

приема 

15. Посрещане на Първа пролет сред природата ІІІ.  

2019г. 

Кл. р-ли 1 -4 

клас 

16. Ню Йорк  - интерактивно занятие ІІІ.  

2019г. 

М.Йосифова 

17. Срещи с учениците по въпросите за здравословен 

живот 

ІІІ.  

2019г. 

Ир. Танева 

18. Приложение на Електронни таблици в обучението по 

математика и информатика 

ІІІ.  

2019г. 

Ст.Пенкова 

 

19. 

 

Тенис на маса  - девойки (5-12 клас) 

11 - 15 

ІІІ. 2019г 

Здр. Петков,  

Т. Георгиев,  

М. Павлов 

20. Лека атлетика – девойки (6-9 клас)  

 

18 - 22 

ІІІ. 2019г 

Т. Георгиев 

 

м. Април 
1. Заседание на ПС 

1. Организация за подготовка и провеждане на 

външното оценяване 4-7 клас 

2. Междинен отчет за изпълнение на дейностите 

по усвояване на БКЕ. 

3. Междинен отчет за изпълнение на дейностите 

за насърчаване и повишаване на грамотността. 

4. Междинен отчет за резултатите от 

провежданите консултации по предмети, в 

часовете по самоподготовка в групите за ЦДО 

и индивидуалната работа с изоставащите 

ученици. 

5. Разглеждане нарушения на училищния 

правилник и предложения за наказания на 

ученици 

6. Приемане на план-програма за честване на 

патронния празник и изпращане на 

абитуриентите. 

7. Предложения за удостояване на 

зрелостник/ци/ с наградите на училището. 

8. Отчет за изпълнението на бюджета за първото 

 

 

 

ІV.2019г. 

 

Директора 

 

Комисиите 

(т.2-3) 

 

 

 

Преподавателите  

 

 

 

 

 

 

 

Класни 

ръководители на 

ХII клас 
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тримесечие на 2019година 

 

 

Директора  

 

2. 

 

Подготовка за общоградския празник на таланта. 

ІV.2019г. преподавателите 

по музика, 

р-лите на 

клубове по 

интереси 

3. „140 години конституционна държава“- отбелязване 

деня на Конституцията 

16.ІV. 

2019г. 

С.Христова 

4. Отбелязване на Априлското въстание ІV.2019г. Кр. Панайотов 

5. „Ден на Земята“ – изложба 21. ІV. 

2019г. 

В. Върбанов  

Р. Колева, 

Ел.Байчева 

6. „Аз и Земята“ – тържество за деня на Земята ІV.2019г. П.Вълчева 

П.Кибритева 

7. Празник „Парад на континентите“ – Ден на Земята ІV.2019г. Р. Статева 

8. Провеждане на пробни матури  ІV.2019г. Преподавателите 

по предметите 

9. Великденско издание на в-к „Училищно звънче“ ІV.2019г. П.Вълчева 

П.Кибритева 

10. „Хармонията между човек и природа“- открито 

занятие 

ІV.2019г. Д. Видева 

В.Баева 

11. Открит урок пред седмокласници ІV.2019г. Т.Няголова 

12. Пролетен лагер ІV.2019г. Учителите в 

начален етап 

13. Учебни екскурзии ІV.2019г. Кл. 

ръководители 

14. Турнир по волейбол – XII клас   15 - 19 

ІV.2019г. 

М.Павлов, 

Т. Георгиев 

 

15. Щафетни игри – 1 – 4 клас  22 - 25 

ІV.2019г. 

Здравко Петков, 

Г. Лефтеров 

 

16. Турнир по волейбол 22-25 

ІV.2019г. 

М.Павлов, 

Т. Георгиев 

 

 

м. Май 
1. Заседание на ПС  

      1. Провеждане на подробен инструктаж за 

провеждане на НВО в седми клас 

      2. Предложения до директора за награждаване на 

изявени учители и  ученици по случай 24 май 

     3. Приемане на Карта с показатели и критерии към 

тях за оценка на труда на педагогическите 

специалисти за учебната 2017/2018г. 

    4. Избор на спортни дейности от определените по 

чл.92, ал.1 от ЗПУО за учебната  2019/2020г. 

 

 

V. 2019г. 

 

 

Директор 

 

 

Комисия 
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     5. Утвърждаване на списъци с учебни предмети за 

ИУЧ за I, II, III,ІV, V, VI и VII клас, от които 

учениците и техните родители/настойници да 

посочат, чрез попълване на заявления в края на 

учебната 2018/2019г. или преди постъпването на 

ученика в училище. 

2. Провеждане на ДЗИ 21,23.V. 

2019г. 

 

Директор  

 3. 11. V. – Патронен празник на училището.  

Майска десетдневка. 

 

 „Обичам те, родна реч“ - празник  

 

 

 

 Вечер на музиката 

 

 

 Състезание по БЕЛ „Обичам родния език“ 

 

 

 

 „Надиграване“ -  Вечер  на народното 

творчество  

 

 

 Викторина – „История и цивилизация“ 

 

 

 Заключителни занятия на групите по СИП 

 

 Състезание по литература-VI клас 

 

 

 Вечер на античната философия 

 

 „Вяра, надежда и любов“ –  посветен на 110 

години от рождението на Н. Вапцаров 

 

V. 2019г. 

 

 

 

 

Р. Колева 

Ел.Байчева 

Ек. Янкова 

 

Д.Тодорова 

В. Баева 

 

Т.Върбанова 

Т.Димитрова 

Ст.Червенкова 

 

Ел.Борилкова, 

Ив.Петрова 

 

 

Кр.Панайотов 

 

 

Р-ли те на групи 

 

С.Славова 

В.Баева 

 

 

М. Гроздева 

 

Н. Петкова Р.Колева 

 

4. 

 

Годишно утро 

 

V. 2019г. 

Н. Чолакова 

Ив. Пенева 

М.Михова 

К. Кунева 

5. „Здравословно хранене“ – празник V. 2019г. Учителите от 

начален етап 

 

6. 

24. V - Ден на славянската писменост и на 

българската просвета и култура.Участие  в 

общоградско тържество; 

 

24. V. 

2019г. 

Класните 

ръководители, 

Учит елите по 



 15 

 ФВС 

7. Приемственост между детската градина и I клас - 

кръгла маса 

V. 2019г. Т. Димитрова 

 

8. 

Оценяване знанията и уменията на учениците в 

часовете по информатика и ИТ. Подготовка за НВО 

по дигитални умения в Х клас – обмяна на опит 

V. 2019г. М.Стефанова 

П.Железова 

Ст.Пенкова 

В. Баева 

 

9. Двуезично състезание на английски и руски език 31.V. 

2019г. 

М.Пенчева 

Мима Бенчева 

Ваня Илиева 

Весела Баева 

10. Седмица на математиката 

 Състезание по математика и ИТ 

 

 Математическо състезание 

 

 „Великите зад чина“ – изложба 

V. 2019г.  

Зв.Стоянова, 

П. Железова 

 

Н.Клисурова 

 

Здр.Петкова 

12. Екскурзия с учебна цел V. 2019г. Учителите от 

начален етап  

13. Празник за края на учебната година V. 2019г. Сп.Костова 

14. „Ваканция, здравей”- годишно утро V. 2019г. Преподавателите 

на IV клас 

15. Изпращане на дванадесетокласниците V. 2019г. Кл. 

ръководители на 

12 клас, 

Н.Петкова  

16. Колоездене  - ІV- V клас 13-17 

V. 2019г. 

Здр.Петков, 

Г.Лефтеров 

 

м. Юни 
 

1. 

 Заседание на ПС 

1. Отчет на резултатите от процеса на обучение, 

възпитание и социализация през втория учебен срок. 

2. Анализ на резултатите от проведеното външно 

оценяване на учениците от четвърти и седми клас  и 

обсъждане на мерки за подобряването на качеството 

на образованието им. 

 3. Отчитане резултатите от дейността в групите за 

целодневна организация на учебния ден. 

4. Отчет за резултатите от провежданите 

консултации по предмети, в часовете по 

самоподготовка в групите за ЦДО и индивидуалната 

работа с изоставащите ученици. 

 5. Анализ на усвоените  компетентности от 

учениците и предлагане на  съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните 

 

VI.2019г. 

 

Преподаватели, 

Учители в 

ГЦДОКл.  

(т.1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

(т.6-8) 
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резултати през следващата учебна година. 

6.Приемане  отчета за годината  за изпълнение плана 

за действие към стратегията за развитие на  

училището. 

7.Отчет за изпълнението на годишния план на 

училището. 

8. Доклад на директора за резултатите от 

контролната дейност през учебната 2018/2019 

година. 

9. Отчет за дейността на: 

 Комисия за квалификационна дейност; 

 Комисия за усвояване на БКЕ; 

 Комисия за насърчаване и повишаване на 

грамотността; 

 Координационен съвет по изпълнение на 

Механизма за противодействие на училищния 

тормоз; 

 Комисия за здравословни и безопасни условия 

на обучение, възпитание и труд;  

 Комисия за организация и провеждане на 

тържества и мероприятия; 

 Комисия по изпълнение на 

Междуинституционалния план за действие за 

превенция на агресията и засилване на 

сигурността в образователната институция; 

 Комисия за действия при бедствия, аварии и 

катастрофи;  

 Комисия за безопасност на движението по 

пътищата;  

 Комисия по ПБ; 

 Комисия за работа по проекти; 

 Комисия по етика и сигнали на граждани и 

връзки с обществеността 

 Комисия по спортно-туристическа дейност; 

 Комисия за дарения; 

 ПДЕК, съгласно чл. 42 от Закона за 

Националния архивен фонд; 

10.Отчет за дейността на Педагогическите екипи по 

ключови компетентности (ПЕКК – начален и 

прогимназиален етап). 

11. Доклад от представителя на училището, включен 

в екипа за обхват и задържане на учениците в 

образователната система. 

12. Доклад за дейността на училищния ученически 

съвет (УУС) 

13.Доклад на координиращия екип за процеса на 

приобщаващото образование в училище 

14.Обсъждане на проект на Списък – Образец 1   

15.Приемане на формите на обучение за учебната 

2019/2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисите  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕКК(МО) 

 

 

Ирина Танева 

 

 

Предс. на УУС 

Координатор  

 

 

 

 

Директор  
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16. Приемане на УУП за I, II, III, ІV, V,VI и VII клас 

за учебната 2019/2020г. 

 

2. Провеждане на НВО в VІІ клас  17,19,21.

VІ.2019г. 

Директора  

3. 

 

Дейности, свързани с приема на учениците за новата 

учебна година - изготвяне на графици, назначаване 

на комисии, рекламна дейност. 

VI.2019г. Предс. на 

комисията по 

приема 

4. Заседание на зрелостната комисия и издаване на 

дипломи. 

VI.2019г. Р. Христова 

5. Тържествено връчване на дипломите на 

завършващите VІІ и ХІІ клас 

VI.2019г. Директора 

 

6. 

„Моето любимо стихотворение“ – образователен 

проект 

VI.2019г. М.Златанова 

Св. Георгиева 

В. Баева 

7. Формиране на групи по ЗИП, ИУЧ, СИП, ФУЧ, 

УЧСД  и  чужд език за следващата уч. година. 

V -VI. 

2019г. 

Кл. р-ли, 

преподаватели 

8. Футболен турнир – 5-11 клас  10-14VI. 

2019г. 

Здр. Петков 

Т. Георгиев 

М. Павлов 

9. Екскурзии VI.2019г. Кл. р-ли 

10. Провеждане на поправителни изпити за V-VІІ клас VI.2019г. Р. Христова 

 

м. Юли 

1. Заседание на ПС: 

1. Запознаване  с доклада от самооценяването на 

училището и предложения за мерки за внасяне на 

подобрения в работата на институцията за повиша-

ване качеството на предоставяното образование. 

2. Отчет за изпълнението на бюджета за второто 

тримесечие на 2018 година. 

3. Предстоящи задачи. 

 

 

VII. 

2019г. 

 

Председател на 

работна група по 

самооценяване 

 

 

Директор 

2. Проучване желанията на педагогическия и 

непедагогическия персонал за квалификация. 

VII. 

2019г. 

Д.Крумова 

 

      Постоянни мероприятия – посещение на изложби, театрални спектакли, концерти, 

срещи с творци, посещение на културни институции. 

 

Забележка: Планът е отворен за промени и допълнения. 


